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Spýtali sme sa: Ako vnímate odchod Ing. Karola Vinša 
z postu generálneho riaditeľa LESOV SR?

Ing. IGOR VISZLAI, riaditeľ OZ Revúca

Ťažko sa mi vyjadruje ku skutočnosti, ktorej pozadie nepoznám. Z môjho po-
hľadu vidím odchod pána generálneho riaditeľa ako veľmi prekvapujúci krok. 
Možno mi potom chýba jeho  dovetok za výrokmi „...poblázniť-presvedčiť-uro-
biť...,  projekt je odsúdený na úspech...“ Z úspešnej cesty sa neodchádza, ale 
opakujem, nepoznám pozadie.

Z pohľadu tohoročných volieb je krátky čas na veľké zmeny a dlhý na stagnáciu!
(Ešteže aspoň les rastie aj bez politických vplyvov!)

        
Ing. JAROSLAV POHLY, vedúci Lesnej správy Hrable

Priznám sa, že som pána Vinša nevnímal v najlepšom svetle. Až do chvíle, kým 
sme ho pred rokom nepožiadali o prijatie vo veci ďalšej existencie LS Hrable. 
Prekvapila ma jeho schopnosť počúvať názor druhého a vecne argumentovať. 
Vtedy som si uvedomil, ako nesprávne  je posudzovať ľudí podľa vzdialených 
a skreslených informácií. A dnes mi je úprimne ľúto, že sa pán generálny riadi-
teľ rozhodol práve takto.
    

Ing. MILAN BENCO, riaditeľ firmy Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Odchod pána Vinša z postu generálneho riaditeľa Lesov SR bol pre mňa pre-
kvapením. 
Obchodná spolupráca medzi firmou Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. a Lesmi SR 
pod  vedením Ing. Karola Vinša  bola na dobrej a korektnej úrovni. Jeho odchod  
z postu generálneho riaditeľa Lesov SR nevnímam pozitívne.

doc. Dr. Ing. VILIAM PICHLER, prodekan pre vedeckovýskumnú 
činnosť, LF TU Zvolen

Odchod Ing. Karola Vinša z postu generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR 
z môjho pohľadu potvrdil názor, že medializovaná vnútorná kríza lesného hos-
podárstva bola v skutočnosti skôr virtuálnou realitou, vytvorenou na objednávku 
záujmových skupín. Človek z vonkajšieho prostredia a bez lesníckeho vzdelania 

takúto situáciu mohol len ťažko analyzovať a vyvodiť z nej objektívne závery. Pôvodná pred-
stava o krízovom manažmente tak prešla skôr do polohy oboznamovania sa so zákonitosťami 
LH a postupného pochopenia jeho dynamiky, strategického významu a poslania, ktoré ďale-
ko presahuje rámec výročných správ. Na mieste  generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY 
SR by mal preto pôsobiť lesnícky odborník s vysokoškolským lesníckym vzdelaním, s vedec-
kou kvalifikáciou a s intenzívnymi praktickými skúsenosťami v oblasti LH. 
Za pozitívum pôsobenia Ing. K. Vinša na pozícii generálneho riaditeľa a jeho manažérsky 
vklad však považujem veľký dôraz, ktorý on sám a jeho vedenie kládli na prácu s verejnos-
ťou a formovanie verejnej mienky v prospech LH. Tento trend bude potrebné podporovať 
a využiť na vytváranie priestoru pre etablovanie ďalších zdrojov príjmov pre LH. 

 
Ing. MARIÁN JASÍK, riaditeľ Správy Národného parku Nízke Tatry

Význam mimoprodukčných funkcií lesov trvalo rastie. Mám pocit, že LESY  SR 
práve v posledných 2-3 rokoch tento trend zachytili, čo spájam  s osobou pána 
Vinša a niektorých ďalších členov „jeho tímu“. Fakt, že do vedenia podniku 
štátnych lesov bol ustanovený „nelesník“, nielen mňa prekvapil a „vystrašil“, no 
s odstupom času to však hodnotím pozitívne. Zostáva mi len veriť, že aj nové 
vedenie podniku bude pokračovať v nastúpenom trende a bude sa usilovať 
o naplnenie verejného záujmu v lesníctve. 

Priznám sa, že som pána Vinša nevnímal v najlepšom svetle. Až do chvíle, kým 
sme ho pred rokom nepožiadali o prijatie vo veci ďalšej existencie LS Hrable. 
Prekvapila ma jeho schopnosť počúvať názor druhého a vecne argumentovať. 
Vtedy som si uvedomil, ako nesprávne  je posudzovať ľudí podľa vzdialených 
a skreslených informácií. A dnes mi je úprimne ľúto, že sa pán generálny riadi-
teľ rozhodol práve takto.

Odchod pána Vinša z postu generálneho riaditeľa Lesov SR bol pre mňa pre-
kvapením. 
Obchodná spolupráca medzi firmou Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. a Lesmi SR 
pod  vedením Ing. Karola Vinša  bola na dobrej a korektnej úrovni. Jeho odchod  
z postu generálneho riaditeľa Lesov SR nevnímam pozitívne.
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z môjho pohľadu potvrdil názor, že medializovaná vnútorná kríza lesného hos-
podárstva bola v skutočnosti skôr virtuálnou realitou, vytvorenou na objednávku 
záujmových skupín. Človek z vonkajšieho prostredia a bez lesníckeho vzdelania 

takúto situáciu mohol len ťažko analyzovať a vyvodiť z nej objektívne závery. Pôvodná pred-

Ing. 
Význam mimoprodukčných funkcií lesov trvalo rastie. Mám pocit, že 
práve v posledných 2-3 rokoch tento trend zachytili, čo spájam  s osobou pána 
Vinša a niektorých ďalších členov „jeho tímu“. Fakt, že do vedenia podniku 
štátnych lesov bol ustanovený „nelesník“, nielen mňa prekvapil a „vystrašil“, no 
s odstupom času to však hodnotím pozitívne. Zostáva mi len veriť, že aj nové 
vedenie podniku bude pokračovať v nastúpenom trende a bude sa usilovať 

Ing.
Ťažko sa mi vyjadruje ku skutočnosti, ktorej pozadie nepoznám. Z môjho po-
hľadu vidím odchod pána generálneho riaditeľa ako veľmi prekvapujúci krok. 
Možno mi potom chýba jeho  dovetok za výrokmi „...poblázniť-presvedčiť-uro-
biť...,  projekt je odsúdený na úspech...“ Z úspešnej cesty sa neodchádza, ale 
opakujem, nepoznám pozadie.

Z pohľadu tohoročných volieb je krátky čas na veľké zmeny a dlhý na stagnáciu!

Milí kolegovia!

Po uplynulé roky som sa v ja-
nuárovom èísle prihováral v�etkým 
èitate3⁄4om v novoroèných príhovoroch, 
ktoré chceli by� vyjadrením mojej 
viery v úspe�ný nadchádzajúci rok. 
Tento príhovor je iný ne� tie predo�lé. 
Nie�eby som neveril v úspechy v no-
vom roku. 

Koncom januára konèí moja 
misia na poste generálneho riadite3⁄4a 
�.p. LESY SR. Môj krok je rozhodnu-
tím, ktoré èaká ka�dého mana�éra 
zmeny v momente, keï je prvá etapa 
obhajovania, presadzovania a imple-
mentácie zmien úspe�ne rozbehnutá. 
Nie, �e by bola práca skonèená, ale 
úspe�né výsledky ná�ho projektu 
pozorne sledujú nielen na�i oponenti, 
ale aj vlastníci firiem, ktorí majú rov-
naký problém ako mali LESY SR e�te 
pred tromi rokmi.

Viem, �e moje pôsobenie 
na  poste generálneho riadite3⁄4a spre-
vádzalo mnoho dôle�itých a vá�nych 
rozhodnutí. V�etky boli pripravené 
a realizované s cie3⁄4om strategickej 
systémovej zmeny, ktorú lesníctvo 
potrebovalo u� pred mnohými rokmi, 
v dobrej viere a na prospech podniku. 
Ekonomické ukazovatele sú toho 
dôkazom: hospodársky výsledok, 
priemerná mzda a ïal�ie parametre 
hospodárenia ukazujú, �e LESY SR 
sú zdravou, rozvíjajúcou sa spoloè-
nos�ou. Som presvedèený, �e cesta, 
po ktorej kráèame, má správny smer 
a pozitívne zmeny sú nezvratné.

Vin�ujem Vám v�etkým ve3⁄4a 
zdravia a síl do nového roku. 

Karol Vin�

Editorial
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Cti� si významné osobnosti 
národa patrí k prejavom jeho kultúr-
nosti a vyspelosti. My, Slováci, sme po 
tejto stránke akosi menej pamätliví, 
èo nám ku cti rozhodne neslú�i. Veï 
staèí sa porovna� s Èechmi, Maïar-

mi, Anglièanmi a je jasné, �e Slovaè 
je vo svojej historickej pamäti e�te 
stále poddansky prikrèená. A nie �e 
by sme významné osobnosti nemali 
� len tak spakruky spomeniem poly-
histora Mateja Bela, vynálezcu Jozefa 
Murga�a, maliara Martina Benku, vy-
nálezcu �tefana Banièa, maliara a za-
kladate3⁄4a pop-artu Andyho Warhola, 
básnika Pavla Országha � Hviezdo-
slava, astronóma, letca a zakladate-
3⁄4a na�ej �tátnosti Milana Rastislava 
�tefánika. Èo meno � to velikán mi-
nimálne európskeho formátu. Ale 
zrada � médiá sú plné pseudoceleb-
rít! Tupé tvárièky, prázdne hlavièky. 
Ako mo�no oèakáva�, �e mláde� bude 
pozna� najväè�ích Slovákov, keï sa 

(azda okrem uèebníc) nestretne ani 
so zmienkou o tom, �e vôbec existo-
vali? Aj preto sme pre prvé èíslo Les-
níka v tomto roku vybrali ako tému 
mesiaca Jozefa Dekreta Matejovie, 
zakladate3⁄4a moderného slovenské-
ho lesníctva. 18. januára uplynulo 
165 rokov od jeho smrti. V minulom 
roku sa v nieko3⁄4kých tý�denníkoch 
objavila èitate3⁄4ská anketa o stovku 
najväè�ích Slovákov. Ani v jednej sa 
nespomínal Dekret Matejovie. Pre-
kvapivé? Skôr smutné.

Mimochodom, v Banskej Bys-
trici, v meste, kde Jozef Dekret Ma-
tejovie �il i umrel, nemáme po òom 
pomenované námestie, ulicu ani 
park. Banská, vystri sa!

O pamäti národa

Pamätníky Jozefa Dekreta Matejovie

DOBROÈ PRI ÈIERNOM BALOGU

Pamätná tabu3⁄4a na prieèelí 
budovy stojacej na mieste rodné-
ho domu Jozefa Dekreta Matejovie 
vznikla z iniciatívy lesníckeho histo-
rika Ing. Jozefa Urgelu, CSc. Oválnu 
tabu3⁄4u, autorom ktorej je kremnický 
výtvarník Imrich Fodor, finanène za-

bezpeèilo bývalé Lesnícke, drevárske 
a po3⁄4ovnícke múzeum (LDPM) v An-
tole. Odhalená bola v júli roku 1974 
pri príle�itosti 200. výroèia narode-
nia Jozefa Dekreta Matejovie.

ÈIERNY BALOG

Pamätník Jozefa Dekreta Ma-
tejovie pri budove OZ Èierny Balog 
v podobe �ulového bloku, do ktorého 
je osadený bronzový reliéf jeho tváre 
a stále aktuálny odkaz �Zachovajme 
lesy potomstvu� vznikol z iniciatívy 
lesníckeho historika Ing. Jozefa Ur-
gelu, CSc. a s finanèným zabezpe-
èením LDPM v Sv. Antone. Autorom 
pamätníka je kremnický výtvarník 
Imrich Fodor. Slávnostné odhalenie 
pamätníka sa uskutoènilo v júli roku 
1974 pri príle�itosti 200. výroèia na-
rodenia Jozefa Dekreta Matejovie.

BREZNO

Peter GOGOLA

Július BURKOVSKÝ

Jozef Dekret Matejovie, rodák z èiernobalockej osady Dobroè (12.7.1774) patril medzi najuznávanej�ích les-
níckych odborníkov na prelome 18. a 19. storoèia. Významne prispel k zve3⁄4adeniu baníctvom a hutníctvom zdevas-
tovaných lesov na Hornom Pohroní. Novátorské metódy, ktoré uplatòoval, obsiahli �iroký okruh èinností (umelé 
zalesòovanie, pestovanie lesa, hospodárna �a�ba a vyu�ívanie dreva, zdokona3⁄4ovanie evidencie a ochrany lesa, soci-
álne reformy), svojim významom presiahli obvod jeho pôsobnosti a stali sa základom pre usporiadané obhospoda-
rovanie lesov v celej krajine. Z viacerých miest, na ktorých pôsobil, patrí medzi najvýznamnej�ie pôsobenie v Brezne 
vo funkcii lesného pojazdného (1808 � 1814) a najmä v Banskej Bystrici vo funkcii komorského lesmajstra (1814 
� 1837). Zomrel v Banskej Bystrici (18.1.1841), kde je aj pochovaný. Vyjadrením úcty súèasnej i minulých generácií 
lesníkov k tomuto poprednému lesníkovi je viacero pamätníkov nachádzajúcich sa na rôznych miestach súvisiacich 
s jeho �ivotom a èinnos�ou.

BREZNO

�
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Pamätná tabu3⁄4a na budove 
okresného úradu na Námestí generá-
la M. R. �tefánika è. 34 (bývalý piaris-
tický klá�tor a gymnázium), v ktorom 
Jozef Dekret Matejovie nav�tevoval 
v rokoch 1780 � 1787 3⁄4udovú �kolu 
a ni��ie piaristické gymnázium. Pa-
mätnú tabu3⁄4u odhalili v roku 1966, 
na ktorý pripadá 125. výroèie úmrtia 
Jozefa Dekreta Matejovie.

DOLNÝ JELENEC

Tento pamätník, ktorý je kul-
túrnou pamiatkou, sa nachádza na 
úpätí brala v Dolnom Jelenci pri 
Starých Horách. Vyhotovili ho pod3⁄4a 
návrhu umeleckého sochára Fran-
ti�ka �idlu (F. Sidló), ktorý je súèas-
ne aj autorom bronzového reliéfu 
s poprsím Jozefa Dekreta Matejovie. 
Kamenárske práce na travertínovej 

obrube zabezpeèil Dezider Schvarz 
z Budape�ti. Pamätník bol slávnost-
ne odhalený 16.9.1913, èi�e je naj-
star�ím pamätníkom Jozefa Dekreta 
Matejovie. V �es�desiatych rokoch 
minulého storoèia do skaly ved3⁄4a mo-
numentu osadili tabu3⁄4u so sloven-
ským textom, ktorý dopåòa pôvodný 
maïarský text. V rokoch 2001 � 2002 
tento pamätník obnovili a 9.4.2002 
ho po úprave znovu otvorili.

BANSKÁ BYSTRICA

� Busta v Národnej ulici
Nachádza sa v par-

èíku pri budove �tátnych 
lesov, kde ju umiestnili na 
podstavec z le�tenej �kan-

dinávskej �uly (rapakiwi) 
v roku 1954 pri príle�itos-
ti 180. výroèia narodenia 
Jozefa Dekreta Matejovie. 
Predtým sa nachádza-
la vo vestibule budovy 
lesného riadite3⁄4stva. Au-
torom tejto busty z roku 
1915 je umelecký sochár 
F. Sidló (tvorca pamätníka 
v Dolnom Jelenci). Obno-
vili ju v roku 2002.

� Hrob s náhrobníkom v r. k. cin-
toríne

Dekretov hrob s ná-
hrobníkom, ktorý sa na-
chádza v banskobystrickom 
rímskokatolíckom cintoríne, je 
kultúrnou pamiatkou.  Upravi-
li ho v roku 2002. 
Na liatinovom ná-
hrobku s krí�om 
je uvedený ne-
mecký text:

� Pamätný kameò v Hornej ulici
Nachádza sa v trávnatom páse 

neïaleko miesta, kde stál dom, v kto-
rom Jozef Dekret Matejovie od roku 
1814 býval, a tu i v roku 1841 zomrel. 
Pôvodný dom sa �ia3⁄4 nezachoval, pre-
to�e ho v roku 1947 asanovali v rám-
ci výstavby teraj�ej po�ty. Pamätný 
kameò, autorom ktorého je �tudent 
Vysokej �koly výtvarných umení 
Richard Sene�i, pozostáva z kamen-
ného bloku králického pieskovca, 
na ktorom je okrem identifikaèných 
údajov a miesta pre �ivú sadenicu 

uvedený aj Dekretov odkaz �zachova� 
lesy potomkom�. Pamätný kameò od-
halili 23.7.2004 pri príle�itosti Dòa 
stromu 2004 a 230. výroèia narode-
nia Jozefa Dekreta Matejovie, èi�e 
je najmlad�ím z doteraj�ích pamät-
níkov na túto významnú lesnícku 
osobnos�.   

KOVÁÈOVSKÁ DOLINA

V obvode �kolských lesov TU 
Zvolen sa nachádza nieko3⁄4ko pa-
mätníkov významných osobností, 
ktoré sa zaslú�ili o rozvoj lesníckej 
vedy a praxe na Slovensku. Na za-
èiatku Kováèovskej doliny, povy�e 

lieèebného domu Marína a v blízkos-
ti rybníka stojí pamätník Jozefovi 
Dekretovi Matejovie, ktorý bol rea-
lizovaný pod3⁄4a návrhu Prof. Ing. Jo-
zefa Sládeka, CSc. Autorom reliéfu 
zobrazujúceho podobizeò J. Dekreta 
Matejovie je akademický sochár Ján 

Mi�koviè. Pamätník bol odhale-
ný 26.11.1987.

Okrem uve-
dených pamätníkov 
Jozefa Dekreta Mate-
jovie sa pova�uje za 
�ivý pamätník zvy�ok 
ním zalo�eného po-
rastu v Starohorskej 
oblasti a to v lokalite 
Kohútová pri osade 
Rybô. Jedná sa o Chrá-

nený areál Dekretov po-
rast, ktorý je dnes 
v Národnom parku 
Ve3⁄4ká Fatra. Dòa 
20.7.1999 pri príle-
�itosti 225. výroèia 
narodenia Jozefa 
Dekreta Matejovie 
tu ochrancovia prí-
rody a zamestnanci 
Lesnej správy Staré 
Hory umiestnili in-
formaèný panel.

Jozef Dekret 
Matejovie je zahrnu-
tý medzi historické 
lesnícke osobnosti, 
zasluhujúce si po-
zornos� a úctu na 
�chodníku lesného 
èasu� v Lesníckom 
skanzene vo Vydrovskej doline pri 
Èiernom Balogu. Na jeho poèes� 
bola v roku 2004 vydaná po�tová 
známka.

V múzeu èiernohronskej les-
nej �eleznice v Èiernom Balogu sa 
nachádza expozícia venovaná Joze-
fovi Dekretovi Matejovie.

Medzi nehmotné pamiatky na 
Jozefa Dekreta Matejovie patrí po-
menovanie Strednej lesníckej �koly 
v Liptovskom Hrádku jeho menom.

Ing. Július Burkovský 
je emeritný lesník � ochranár

Pozn.: K buste Jozefa Dekreta 
Matejovie v Národnej ulici v Banskej 
Bystrici tohto roku pribudne mra-
morový pilón s vysvet3⁄4ujúcim textom 
v slovenskom a anglickom jazyku. 
LESY Slovenskej republiky tak chcú 
verejnosti pripomenú�, èím je pre 
Slovensko tento èlovek dôle�itý a vý-
znamný.

Dekretov hrob s ná-
hrobníkom, ktorý sa na-
chádza v banskobystrickom 
rímskokatolíckom cintoríne, je 
kultúrnou pamiatkou.  Upravi-

ti rybníka stojí pamätník Jozefovi 
Dekretovi Matejovie, ktorý bol rea-
lizovaný pod3⁄4a návrhu Prof. Ing. Jo-
zefa Sládeka, CSc. Autorom reliéfu 
zobrazujúceho podobizeò J. Dekreta 
Matejovie je akademický sochár Ján 

Mi�koviè. Pamätník bol odhale-
ný 26.11.1987.

dených pamätníkov 
Jozefa Dekreta Mate-
jovie sa pova�uje za 
�ivý pamätník zvy�ok 
ním zalo�eného po-
rastu v Starohorskej 
oblasti a to v lokalite 
Kohútová pri osade 
Rybô. Jedná sa o Chrá-

èíku pri budove �tátnych 
lesov, kde ju umiestnili na 
podstavec z le�tenej �kan-

dinávskej �uly (rapakiwi) 
v roku 1954 pri príle�itos-
ti 180. výroèia narodenia 
Jozefa Dekreta Matejovie. 
Predtým sa nachádza-
la vo vestibule budovy 
lesného riadite3⁄4stva. Au-
torom tejto busty z roku 
1915 je umelecký sochár 
F. Sidló (tvorca pamätníka 
v Dolnom Jelenci). Obno-
vili ju v roku 2002.

obrube zabezpeèil Dezider Schvarz 

Pamätný kameò v Hornej ulici

Hier ruhet
Ioseph Decrett
K: Waldmeister
Des Neusohler

Districtes
Geb: Den 12. Juli 1774

Gest: Den 18. Janer 1841

�
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 Prostredníctvom dvoch, dnes u� historických fotografií si pripomeòme 
spomienkové podujatie, ktorým si pred 65 rokmi, dòa 18.1.1941 zamestnanci 
vtedaj�ieho Riadite3⁄4stva �tátnych lesov a majetkov v Banskej Bystrici a ostatní 
úèastníci uctili pamiatku Jozefa Dekreta Matejovie z príle�itosti stého výroèia 
jeho úmrtia, pred pamätníkom v Dolnom Jelenci a na mieste jeho posledného 
odpoèinku v banskobystrickom katolíckom cintoríne.

Spomienka na sté výročie úmrtia 
Jozefa Dekreta Matejovie

Július BURKOVSKÝ

Z iniciatívy podniku 
LESY SR bola do edièného 
plánu Slovenskej po�ty 
pre rok 2004 zaradená 
známka pripomínajúca 
Jozefa Dekreta Matejo-

vie, významného les-
níka, ktorý sa prièinil 
o obnovu zdevastova-
ných lesov a polo�il 
základy usporiada-

ného lesného hos-
podárenia  v na�ej 
krajine. Znám-

ka bola slávnostne 
inaugurovaná na Dni stromu 

v Lesníckom skanzene vo Vydrov-
skej doline v júli toho istého roka. 

�Kto vlastne rozhoduje 
o technológiách  �a�bovo�výrobné-
ho procesu a aký je skutoèný stav  
v �.p. LESY SR (LSR) �, to je otázka, 
ktorou by som rád zaèal toto krátke 
zamyslenie sa na tému nasadzovania 
moderných �a�bových technológií.

V súèasnosti sa v rámci trans-
formácie �tátneho podniku LESY SR 
mechanizaèné prostriedky poènúc 
od malej mechanizácie, cez traktory, 
nákladné autá a odvozné súpravy, 
dostávajú do vonkaj�ieho prostre-
dia. Cez prenájom, resp. predaj sa 
ukonèuje outsourcing (vyèleòova-
nie èinností podniku do externého 
prostredia, ktoré sú následne zabez-

peèované dodávate3⁄4ským spôsobom). 
Vznikajú nové subjekty a postupne 
sa vytvára dodávate3⁄4ské prostredie. 
Celý tento proces je znaène diferen-
covaný pod3⁄4a regiónov a OZ. Tech-
nické vybavenie dodávate3⁄4ov prác je 
v preva�nej miere rovnaké a vychá-
dza z klasických technológií výroby 
surových kmeòov,  resp. krátených 
surových kmeòov. Tie sa v ïal�om 
výrobnom procese spracovávajú na 
MES, v men�ej miere na OM. Taká je 
teda teraj�ia ponuka dodávate3⁄4ských 
prác v �a�bovej èinnosti. Prevláda 
motomanuálna technológia, a to 
preva�ne s fyzicky star�ou a morál-
ne zastaranou technikou (UKT, LKT), 
ktorú dopåòajú kone.

Je mo�né skon�tatova�, �e 
ponuka dodávate3⁄4ov prác, a to pre-
va�ne �ivnostníkov,  väè�inou prevy-
�uje potrebu, ale nie je to vyvá�ené 
na v�etkých OZ. Existujú i regióny, 
kde je nedostatok lesnej techniky 
a dodávate3⁄4ov prác. Absolútne ab-

Čo nám bráni 
v nasadzovaní 

nových 
technológií?

...alebo prečo zaostávame 
v technickom rozvoji...

Ján �TEFÁNIK

Veľmi tvrdo povedané – kone by 
boli, ale niet kočišov a to isté platí 
pri lanovkách, kde chýba kvalitná 

obsluha a operátori.

�

6

Lesník 1 2006• •

7

Lesník 1 2006• •Téma mesiaca • Lesnícke spravodajstvo



sentuje ponuka konských záprahov. 
Podobne je to aj u lanoviek.  Ve3⁄4mi 
tvrdo povedané � kone by boli, ale 
niet koèi�ov a to isté platí pri lanov-
kách, kde chýba kvalitná obsluha 
a operátori. 
Tento stav, a to 
aj napriek do-
teraz vlastným 
kapacitám LSR, 
�.p., pretrváva 
posledných 10 � 
15 rokov. Iná 
ponuka, myslím 
tým novú lesnú 
techniku, na trhu dodávate3⁄4ov prác 
v Slovenskej republike neexistuje, 
prípadne je skôr výnimkou. 

Kto alebo èo teda v praxi roz-
hoduje o pou�ití konkrétnej techno-
lógie? Na úrovni LS urèuje �a�bovú 
technológiu predov�etkým vedúci LS 
spolu s technikom pre �a�bu dreva 
a lesníkom, teraz OLH. Na OZ je to 
maximálne �a�bár. To je jedna strana 
mince. Tou druhou je skutoènos�, �e 
pri výbere je rozhodujúca najni��ia 
cena a v podstate tá technológia, 
ktorá je aktuál-
ne v ponuke  na 
príslu�nej  LS 
(OZ).

Pri pláno-
vaní, akú tech-
nológiu pou�i�, by sa malo vychádza� 
z návrhu OLH, a to konkrétne 
na JPRL. Návrh by mal re�pekto-
va�  kalkuláciu nákladov a mal  by 
predov�etkým zoh3⁄4adòova� potreby 
porastu s oh3⁄4adom na predpis LHP 
a pestovný cie3⁄4 a navrhnuté pestov-
né postupy. Zároveò je potrebné, 
aby bol v súlade s plánom obchodu 
z poh3⁄4adu �pecifikácie sortimentu 
a èasovej potreby.

Klasické technológie a ich 
vývoj z poh3⁄4adu lesníckej prevádz-
ky je ïal�ou problematikou, ktorej 
by som sa chcel dotknú�. Nechcem 
zachádza� do minulosti, ani hod-
noti� uplatnenie jednotlivých tech-
nológií v lesníckej výrobe. Na to sú 
povolanej�í. Z poh3⁄4adu dne�nej doby 
a technického rozvoja by sme museli 

prizna� i chyby, ktoré sa stali. Taký 
je v�ak �ivot. Celú túto, dnes u� his-
tóriu, v najväè�ej miere ovplyvnilo 
nasadenie výkonných univerzál-
nych kolesových traktorov a hlavne 

�peciálnych les-
ných kolesových 
traktorov, ná-
kladných áut 
a odvozných sú-
prav (zo zaèiat-
ku s klasickými 
navijakmi a po-
stupne s HR). 
Èím ïalej lep-

�ie parametre tejto lesnej techniky 
spolu s technickým vybavením MES 
v rozhodujúcej miere diktovali sme-
ry v �a�bovo-výrobnom procese. V 80. 
rokoch 20.  storoèia sme pod3⁄4a môj-
ho názoru v tomto smere nezaostá-
vali za vyspelou lesníckou Európou. 
�ia3⁄4, nezachytili sme trend, zalo�e-
ný na prísnej�ích ekonomických 
pravidlách, ktorý sa postupne udo-
mácnil v severských �tátoch, ale aj 
v Rakúsku a Nemecku a ïal�ích vy-
spelých západných krajinách. Netre-

ba zabudnú� ani 
na uplatòovanie 
r ú b a ò o v é h o 
hosp od á r ske -
ho spôsobu so 
systémom veko-

vých tried, èo malo tie� svoj podiel 
na uplatòovaní technológií. Ale to je 
u� iná problematika. 

Na záver e�te èosi k �spra-
covaniu kalamity z 19. 11. 2004 
a pou�itým technológiám v �a�-
bovo - výrobnom procese�. Na 
príklade uvedenom na obrázku pri 
spracovaní kala-
mity so stavom 
k 31.10. 2005 je 
najlep�ie vidie�, 
aké typy lesnej 
techniky boli 
nasadené a aké 
podiely predsta-
vujú jednotlivé technológie.  

Neby� kalamity, mo�no by 
to bolo e�te výraznej�ie v prospech 
klasiky. Nechcem tým poveda�, �e po-
vedzme podiel harvesterových a la-
novkových technológii je jediným 
kritériom na posúdenie technickej 
a technologickej vyspelosti. Klasické 
technológie sa taktie� zdokona3⁄4ujú 
a majú a aj budú ma� svoje nezastu-
pite3⁄4né miesto v �a�bovo - výrobnom 
procese. Je v�ak �a�ko pochopite3⁄4né, 
preèo sme v porovnaní s okolitými 

vyspelými lesníckymi krajinami a� 
tak zaostali. 

A ja mám nieko3⁄4ko odpovedí, 
èi skôr zdôvodnení. Chcem upriami� 
pozornos� na jeden obyèajný fakt 
a to, ako mô�eme tento nepriazni-
vý stav zmeni� hneï teraz. Mám 
na mysli to, ako chceme (alebo ne-
chceme) vyu�i� to, èím disponujeme 
u� dnes.  LESY Slovenskej republiky, 
�.p. (OZLT) majú jeden harvestero-
vý uzol, jednu integrovanú lanovku 
MOUNTY 4000+, 10 výkonných la-
noviek typu Larix. A nakoniec, e�te 
je tu aj 6 ks �tiepkovaèov v Stredisku 
Biomasa. 

Ïalej by som chcel poukáza� 
na to, ako diametrálne rozlièné sú 
predstavy o nasadení tejto �pièkovej 
techniky u jednotlivých OZ, ktoré 
hospodária v podobných podmien-
kach. Niekde je to samozrejmé, inde 
nie. Viem, nemáme ucelený systém 
vychádzajúci z geoinformatiky, za  po-
moci ktorého by sa 3⁄4ah�ie navrhovali 
�a�bovo-dopravné technológie vèítane 
sprístupòovania porastov. Táto úlo-
ha sa priebe�ne rie�i. E�te význam-

nej�iu rolu tu 
v�ak zohráva 
známa pravda, 
�e rozhodujúci 
je 3⁄4udský faktor. 
Je zará�ajúce 
a prinajmen�om 
nepochopite3⁄4né, 

�e pri cca 3,5 mil.m3 roènej �a�by ne-
vieme vyu�i� to minimum z modernej 
lesnej techniky, èo máme. V tejto sú-
vislosti je preto namieste otázka, èi sa 
vôbec oplatí v na�om podniku ïalej 
investova�. Po odpoveï netreba cho-
di� do cudziny, staèí sa pozrie� na je-
den OZ na východnom Slovensku 
a zistíme, �e nie ihliènaté, ale listnaté 
prebierky z vlastnej iniciatívy a bez 
pomoci GR vedia spracova� k svojej 
spokojnosti a bez výhovoriek. A èo 
na záver? Mo�no im len gratulova�...  

...mám na mysli to, ako chceme 
(alebo nechceme) využiť to, 
čím disponujeme už dnes...

Je zarážajúce a prinajmenšom 
nepochopiteľné, že pri cca 

3,5 mil.m3 ročnej ťažby nevieme 
využiť to minimum z modernej 

lesnej techniky, čo máme.

Žiaľ, nezachytili sme trend, 
založený na prísnejších 

ekonomických pravidlách, ktorý 
sa postupne udomácnil 

v severských štátoch, ale aj 
v Rakúsku a Nemecku a ďalších 
vyspelých západných krajinách.

Stav spracovania kalamity k 31. 10. 2005

�
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Harvestory
8,09 %

143 306 m3

Lanovky
6,55 %

116 012 m3

Lanovky H
1,93 %

34 228 m3

Klasické
technológie

83,42 %
1 477 041 m3
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�Chceme vás aj dnes presved-
èi�, �e je za nami, ale i pred nami sys-
tematická práca, ktorá má jasný cie3⁄4 
� vybudova� z LE-
SOV Slovenskej 
republiky moder-
nú firmu�. To boli 
úvodné slová gene-
rálneho riadite3⁄4a 
Ing. Karola Vin�a, 
ktorými otvoril v poradí u� 4. seminár, 
ktorý v roku 2005 usporiadal ná� pod-
nik v rámci budovania dobrých vz�ahov 
s tzv. nárokovými skupinami. Ako sám 
poznamenal, výraz �nárokové skupiny� 
je len doslovným prekladom pojmu po-
u�ívaného v anglickom èi nemeckom 
jazyku a rád by privítal, keby niekto 
pri�iel s lep�ím návrhom. Tak�e, milí 
èitatelia, ak vám nieèo �spásonosné� 
napadne, sem s tým!

Koho�e sme to teda pozvali a èo 
sa skrýva pod tým tajuplným názvom 
�nárokové skupiny�? Celej akcie sa zú-
èastnilo 75 zástupcov z radov na�ich 
obchodných partnerov, ale i predstavite-
lia �tátnej správy, odborných lesníckych 
in�titúcií, stredného i vysoko�kolského 
�kolstva, MP SR, ochranárskych organi-
zácií a pri�li i na�i kolegovia z TANAP-u.

Na podujatí s názvom �PLÁNO-
VANIE A VYU�ÍVANIE �A�BOVÉHO 
FONDU V LESOCH SR, �.p.�, ktoré sa 
uskutoènilo 30.11.2005 v Hoteli Kas-
kády v Sielnici, odzneli po prvýkrát 

prezentácie viacerých predná�ajúcich 
z rôznych in�titúcií. Pozvanie prijal pro-
rektor TU vo Zvolene prof. Ing. 1⁄4. Scheer, 

CSc., ktorý sa 
venoval prob-
lematike zis-
�ovania zásob 
drevnej hmoty 
v porastoch, 
prièom spome-

nul teoretické východiská i praktickú 
realizáciu. Ako sa zmienil, posledným 
trendom v danej oblasti sú snímkovo - 
terestrické odhady zásob  dreva. Po òom 
s príspevkom vystúpil �pecialista Lesop-
rojektu Zvolen Ing. K. Burgan s témou  
stanovenia vý�ky �a�by a tvorby LHP 
na obdobie decénia v kontexte platnej 
legislatívy. �Neh3⁄4adajme mo�nosti len 
v obnovnej �a�be, ale zamyslime sa aj 
nad objemom predrubnej �a�by�, to boli 
jeho slová, ktoré isto stoja za úvahu.  

Na neho naviazal  rozvojovo 
� technický riadite3⁄4 �.p. LESY SR 
Ing. J. �tefánik, ktorý zastre�il ob-
las� tvorby roèných plánov �a�ieb 
v podmienkach LESOV SR, �.p. 
Dotkol sa i nového prístupu k jed-
notnej sortimentácii a  korektného 
poznania zdrojov dreva v porastoch.

�Dovo3⁄4te mi slávnostne 
oznámi�, �e boxerský súboj v maj-
strovstvách �.p. LESOV SR medzi vý-
robou v èervenom rohu a obchodom 
a logistikou v modrom, sa v roku 2005 

konal naposledy�. Tak uviedol svoj prí-
spevok obchodný riadite3⁄4 Ing. Dávid Né-
meth, v ktorom sa venoval nasledujúcim 
témam:
� nová softwarová podpora plánovania 
�a�ieb a predaja dreva, 
� kritériá bonitácie zákazníkov,
� mo�nosti posúdenia efektivity �a�by 
a jej usmernenia pod3⁄4a dopytu odbera-
te3⁄4ov dreva � nástroj na dosiahnutie vy-
vá�eného vz�ahu medzi potrebami lesa 
a po�iadavkami zákazníkov.

Sériu predná�ok zakonèil ria-
dite3⁄4 Správy NAPANT-u Ing. M. Jasík 
a téma �Màtve drevo a jeho význam pre 
lesný ekosystém�. 

Závereèné slovo ako v�dy patrilo 
generálnemu riadite3⁄4ovi Ing. K. Vin�ovi, 
ktorý sa s úèastníkmi seminára rozlúèil 
týmito slovami: �Uzavreli sme etapu, 
kedy �.p. LESY Slovenskej republiky 
boli papierovou firmou. I dne�né pre-

zentácie ukázali, ako �iroký je poh3⁄4ad 
do lesa a po�iadavky, ktoré sú na lesní-
kov kladené�.  

...boxersky súboj v majstrovstvách 
š.p. LESOV SR medzi výrobou 

v červenom rohu a obchodom 
a logistikou v modrom, 

sa v roku 2005 konal naposledy....

Efektívne narábanie  so zásobami dreva 
- hľadanie a nachádzanie riešení

Jana GEROVÁ

...jasný cieľ – vybudovať 
z LESOV Slovenskej republiky 

modernú fi rmu...

�Nechajme màtve drevo �i�� Snímkovo � terestrické odhady zásob

�

8

Lesník 1 2006• •

9

Lesník 1 2006• •Lesnícke spravodajstvo



Potleskom to nekončí

Takmer dvestomiestna poslu-
cháreò v hlavnej budove Technickej 
univerzity vo Zvolene je plná. �tuden-
ti dokonca posedávajú a postávajú 
na boèných schodoch. V prekúrenej 
miestnosti nikto poèas prezentácie 
generálneho riadite3⁄4a LESOV SR ne-
drieme. Milé prekvapenie � mladí 3⁄4udia 
pozorne poèúvajú. Akoby hltali ka�dé 
slovo, akoby hneï premý�3⁄4ali o tom, èo 
pre nich daná informácia znamená. Iba 
jedna �koèka� v najvy��om rade  usilov-
ne odpisuje domácu úlohu od suseda, 
potenciálne zamilovaný párik v dolnej 
èasti posluchárne sa rozpty3⁄4uje prav-
depodobne nevinnými nará�kami. 

Karol Vin� vysvet3⁄4uje, �e LESY 
SR mladých potrebujú. Veï za uply-
nulé roky po sklamaniach z ve3⁄4kého 
mno�stva uskutoènených a neefektív-
nych organizaèných zmien mnoho per-
spektívnych lesníkov z podniku odi�lo. 
Nová lesnícka krv, ktorá má pomôc� pri 
modernizácii slovenského lesníctva, 
dnes sedí v univerzitných laviciach 
a pýta sa napríklad ústami piataka 
Petra Lukáèa: �Èím nás chcete dotiah-
nu� k spolupráci? Ako nás chcete 
motivova�? Ako chcete dosiahnu� 
lep�ie finanèné ohodnotenie va�ich 
zamestnancov?� �éf �tátnych lesov 
odpovedá protiotázkou: �Èo nám mô�e-
te ponúknu�? Otázka neznie tak, �e 
by vedenie nechcelo lep�ie finanène 
ohodnoti� prácu lesníkov. My dnes 
h3⁄4adáme odpoveï na to, ako vytvori� 
dostatok zdrojov, aby boli lesníci lep-
�ie zaplatení.�

�éf LESOV SR poodha3⁄4uje �tu-
dentom ako sám hovorí �zázrak termínu 

procesné riadenie v praxi a pavuèinu 
schémy fungovania najväè�ieho les-
níckeho podniku u nás�. Prekvapuje 
ich matrixovským a priliehavým �je 
rozdiel pozna� cestu a ís� po nej.� Pre-
zentované výsledky, zámery, argumenty, 
ale i odpovede na polo�ené otázky zjavne 
mladé auditórium zaujmú. A mo�no aj 
presvedèia, �e vedenie �tátneho podni-
ku cestu k vybudovaniu modernej firmy 
skutoène pozná. Aby v�ak mohlo po nej 
aj kráèa� �potrebujeme va�e mozgy�, 
adresuje �tudentom hlavné posolstvo 
stretnutia vedúci Odboru riadenia 3⁄4ud-
ských zdrojov Ivan Rusko. 

Predná�ková sieò sa vyprázd-
òuje po spontánnom potlesku, ktorým 
spravidla nieèo konèí. Následné kon-

�truktívne rokovanie vedenia Lesov SR 
a Technickej univerzity o konkrétnych 
formách spolupráce naznaèuje, �e tým-
to potleskom naopak mô�e nieèo na-
novo a lep�ie zaèa�. Bolo by to výborné 
pre v�etky zainteresované strany a pre 
slovenské lesníctvo vôbec. 

Jozef MARKOS cie3⁄4om získania spätnej väz-
by sme po�iadali úèastníkov seminá-
ra o vyplnenie krátkeho dotazníka. 
Z uvedených odpovedí vyplynulo, �e 
v 41% priebeh seminára naplnil ich 
oèakávania. Temer 48% úèastníkov 
bolo èiastoène spokojných s infor-
máciami, ktoré im boli poskytnu-
té. Pribli�ne 11% z nich odi�lo bez 
pocitu uspokojenia a chýbalo im 
viacej komplexných a aktuálnych 
informácií k odprezentovaným té-
mam. Z prezentácií, ktoré na tomto 
podujatí odzneli, najviac zaujali tie 
�podnikové� �  Ing. D. Németha a Ing. 
J. �tefánika. A akými podnetmi súvi-
siacimi s témou seminára by sa mal 
�tátny podnik LESY SR zaobera�? 
Tak napr. serióznou debatou o pre-
rozdelení odbytu dreva vo vz�ahu 
k vo3⁄4nému trhu, urovnaním roèné-
ho plánu objemu zásob, diskusiou 
o mo�nosti �a�by atï. 

Jeden z úèastníkov vyslovil 
�elanie, aby sme v podobných aktivi-
tách naïalej pokraèovali. To je aj na-
�ím cie3⁄4om, a preto sa i v roku 2006 
budeme naïalej sna�i� komuniko-
va� s okolím, ktoré nás obklopuje.  
Veï nikto z nás ne�ije vo vzducho-
prázdne... 

S cie3⁄4om získania spätnej väz-

Vyhodnotenie 
dotazníkov

IKONOS � nová generácia kozmických snímok

Prvák Pavol Penia�ko kladie fundovane svoju otázku.�
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Rektor TU Prof. Ján Tuèek hovorí, Ing. Karol Vin� 
pozorne poèúva. Platilo to v�ak aj naopak. 



Vzniklo Národné 
lesnícke centrum

1. januára 2006 vzniklo 
zlúèením zvolenského Lesníckeho 
výskumného ústavu, Lesoprojektu 
a Ústavu pre výchovu a vzdeláva-
nie pracovníkov lesného a vodného 
hospodárstva SR Národné lesnícke 
centrum (NLC). Prvý pracovný rok 
novej organizácie slávnostne otvorili 
10. januára v aule Technickej uni-
verzity vo Zvolene.

Ako povedal minister pôdo-
hospodárstva Zsolt Simon, ktorý sa 
na otvorení zúèastnil, �...spojením 
intelektuálnych kapacít, databáz 
a technológií troch doteraj�ích 
lesníckych in�titúcií vzniknú pod-
mienky nielen na efektívnej�ie za-
bezpeèovanie po�adovaných úloh, 
ale vytvorí sa priestor aj pre nové 
rozvojové aktivity. Vznik centra 
bude prínosom predov�etkým pre 
vlastníkov a u�ívate3⁄4ov lesov�.

Pod3⁄4a Júliusa Novotného, kto-
rý je poverený vedením centra, �cie-
3⁄4om splynutia troch organizácii do 
jednej je najmä integrácia kapacít 
a zlep�enie spolupráce, keï�e 

predtým v�etky vykonávali podob-
né èinnosti�. Dôle�itou úlohou je 
tie� zní�enie rozpoètu, ktorý v roku 
2005 bol celkovo 250 miliónov Sk, 
prièom asi polovicu tvoril príspevok 
�tátu. Rozpoèet na tento rok sa zní�il 
takmer o desatinu a predstavuje pri-
bli�ne 230 miliónov Sk. 

Èinnos� centra by sa v bu-
dúcnosti mala orientova� výluène 
na lesnícky výskum, poradenstvo, 
vzdelávanie pracovníkov lesného 
hospodárstva a poskytovanie infor-
mácii o lesoch. V oblasti výskumu 
a vzdelávania vidí J. Novotný ve3⁄4ké 
mo�nosti získava� prostriedky naj-
mä z fondov Európskej únie.

Pod NLC prejde aj v�etkých 
pribli�ne 530 zamestnancov pôvod-
ných organizácií. Aj keï J. Novotný 
nepripustil v priebehu roku hromad-
né prepú��anie, uviedol, �e k redukcii 
pracovných miest dôjde. Celkový po-
èet zamestnancov centra v�ak bude 
pod3⁄4a jeho slov závisie� najmä od 
mno�stva prostriedkov, ktoré sa im 
podarí získa� z ne�tátnych zdrojov.

Peter GOGOLA

Tretie stretnutie zamest-
nancov s generálnym riadite3⁄4om 
Ing. Karolom Vin�om sa uskutoè-
nilo vo �tvrtok 8. decembra 2005 
v Re�taurácii Ba�ta v Banskej Bys-
trici. Vzh3⁄4adom na poèet úèastníkov 
stretnutia nebolo mo�né sa zmesti� 
za okrúhly stôl, a preto spoloènos� 
stolovala za obdå�nikovým stolom. 
Ale zámer stretnutia � pohovori� si 
ako rovný s rovným � sa tvarom sto-
la nenaru�il.

Na stretnutí 
sa zúèastnil 1⁄4ubo-
mír Marko z OZ 
Levice, Ing. Ivan 
Palu� z OZ 
Èadca, Milo� 

Bra�eò st. z OZ Kriváò, Ing. Martin 
Fecko z OZ Pre�ov, Ing. Jozef Sokol, 
Ing. Jozef Paulenka, Peter Pauèo, 
Ján Kalamár a Jozef Kocúr z OZ 
Rimavská Sobota. Prevaha lesníkov 
z  �listnatých� závodov nasmerovala 
diskusiu na �ju�né� témy, ale na pre-
tras pri�iel aj systém odmeòovania, 
náhrad za pou�ívanie motorových 
vozidiel a termín vzniku akciovej 
spoloènosti.

Za okrúhlym stolom 
v tvare obdĺžnika

Peter GOGOLA

�Opakovanie je matka 
múdrosti� toto dávne poreka-
dlo si u� vedenie Od�tepného 
závodu (OZ) Pova�ská Bystrica osvo-
jilo a zorganizovalo ïal�iu Závodnú 
�kolu práce pre svojich technicko-
-hospodárskych zamestnancov. Dòa 
28. novembra 2005 v priestoroch 
rekreaèného strediska Podskalie sa 
uskutoènilo informatívno�odbor-
né �kolenie, ktorého sa zúèastnilo 
53 technicko�hospodárskych za-
mestnancov, z toho 42 z vonkaj�ej 
prevádzky (vedúci LS, pestovatelia, 
�a�bári, OLH, lesníci) a 10 z ústre-
dia OZ. V úvode riadite3⁄4 od�tepné-
ho závodu Ing. Du�an Chudovský 
zdôraznil dôle�itos� odovzdávania 
odborných informácií smerom z OZ 
na lesnú správu, k OLH a lesníkom. 
Poukázal na nutnos� pravidelného 
opakovania vnútropodnikových pra-
vidiel a smerníc dôle�itých pre ply-
nulý chod lesnej prevádzky. Vedúci 
úsekov a referenti OZ prezentovali 
rôzne témy, ako napr. Zákon o le-
soch 326/2005 � zmeny, ekonomic-
ko-právne normy, pracovné náplne 
OLH�lesník, nepovolené zásahy do 
LPF, vstupy na pozemky, ochrana 
prírody � obmedzenia (POZMAP), za-
mestnávanie �ivnostníkov a BOZP, 
technologické protokoly, biomasa, 
certifikácia, obchodné zmluvy a sor-
timentácia drevnej hmoty s názorný-
mi uká�kami na ES.

Na záver mô�eme skon-
�tatova�, �e takéto �kolenie malo 
význam z h3⁄4adiska získania nových 
odborných a pracovných  poznat-
kov a zopakovania si èiastoène u� 
zabudnutých pravidiel a smerníc, 
ktoré prevádzkoví zamestnanci po-
trebujú pre výkon svojej práce.

Ing. Eva Gabovièová 
je personalista OZ Pova�ská Bystrica

Eva GABOVIÈOVÁ

Škola práce

�

�

�

10

Lesník 1 2006• •

11

Lesník 1 2006• •Lesnícke spravodajstvo



Internet ako moderný komu-
nikaèný nástroj sa dostáva stále viac 
do popredia záujmu verejnosti. I keï 
Slovensko v porovnaní s rozvinutými 
krajinami stále zaostáva vo vyu�íva-
ní tejto formy komunikácie, rozvoj 
na�ej ekonomiky dáva nádej, �e ten-
to hendikep èasom prekonáme.

Internetová stránka je jed-
ným z efektívnych spôsobov ko-
munikácie s verejnos�ou. Preto je 
dôle�ité, aby informácie na stránke 
boli aktuálne a dizajn oku lahodiaci. 
Pri porovnaní s internetovými strán-
kami iných lesníckych firiem sme 
dospeli k názoru, �e tej na�ej strán-
ke by prospela zmena. Rozhodli sme 
sa v spolupráci s Katedrou nábyt-
kového dizajnu Drevárskej fakulty 
Technickej univerzity vo Zvolene vy-
písa� pre �tudentov sú�a�. Oèakávali 
sme, �e mladé hlavy nás prekvapia 

novými, originálnymi nápadmi. Vý-
sledkom bolo sklamanie � do sú�a�e 
sa prihlásili len piati �tudenti a ich 
návrhy boli nevýrazné, bez nápa-
du. Na��astie sme úplnou náhodou 
získali kontakt na mladého dizaj-
néra Daniela Víg3⁄4aského. Keï sme 
si pozreli jeho 
u� zrealizované 
návrhy interne-
tových stránok, 
bolo nám jasné, 

�e sme na�li toho 
pravého. Nastalo 
obdobie inten-
zívnych diskusií, 
pripomienkova-

Odhalenie pamätníka 
obetiam lesov

Klub dôchodcov pri OZ Liptovský Hrádok v spolupráci s vedením OZ 
a ML Ru�omberok odhalil dòa 25. novembra 2005  v 1⁄4ubochnianskej doline 
v lokalite Krátkô pamätnú tabu3⁄4u na poèes� pamiatky zamestnancov lesov, 
ktorí tragicky zahynuli pri výkone �a�kého a nároèného povolania lesného 
robotníka.

K zúèastnením sa prihovoril predseda Klubu dôchodcov Metod Dzu-
ri�, starosta obce 1⁄4ubochòa Ing. Peter Dávidík a jeden z najstar�ích pamät-
níkov a znalcov liptovských lesov Ing. Gustáv My�iak.

Po slávnostných príhovoroch a pietnej spomienke za zvuku lesníc pa-
mätnú tabu3⁄4u odhalil 
Ing. Alojz Bereta z OZ 
Liptovský Hrádok.

Rudolf Halák je 
personalista na OZ 

Liptovský Hrádok
Foto: autor

Rudolf HALÁK

nia a schva3⁄4ovania èiastkových návr-
hov. Po nieko3⁄4kých mesiacoch práce 
sa zrodila definitívna podoba dizajnu 
stránky.

Súèasná podoba na�ej inter-
netovej stránky bola zavedená kon-
com leta. Zásadnou zmenou oproti 

predchádzajúcemu dizajnu je fakt, 
�e má vlastne �tyri rôzne podoby. Ich 
farebnos� vychádza z farieb prírody 
a mení sa pod3⁄4a roèných období. 
Ïal�ou novinkou sú piktogramy 
� tlaèidlá. Namiesto klasických 
políèok s textom sú piktogramy po-
môckou k názornej�iemu dizajnu 
a intuitívnej orientácii na stránke.

Po uskutoènení zmeny dizaj-
nu prichádza na rad ïal�ia, nemenej 
nároèná úloha: aktualizácia obsahu. 
Zásadným nedostatkom na�ej strán-
ky je nesúlad stránok jednotlivých 
od�tepných závodov. Lí�ia sa roz-
sahom, kvalitou, mnohé i farbou, 
typom a ve3⁄4kos�ou písma. V blízkej 
budúcnosti bude potrebné zjednoti� 
kvalitu týchto stránok � vzorom mô�e 
by� stránka OZ Pova�ská Bystrica. 

Na�im cie3⁄4om je, aby www.le-
sy.sk bola stránkou s aktuálnymi in-
formáciami a príjemným dizajnom. 
Aby si na nej ka�dý mohol nájs� to, 
èo potrebuje � pru�ný rezervaèný 
systém ubytovacích zariadení, in-
formácie o prírode, o histórii a sú-
èasnosti ná�ho podniku, výroèné 
správy o hospodárení, podnikový 
èasopis, atï, atï.

Webová stránka 
v novom kabáte

Peter GOGOLA

�e sme na�li toho predchádzajúcemu dizajnu je fakt, �
pravého. Nastalo 
obdobie inten-
zívnych diskusií, 
pripomienkova-
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Ing. Igor Olajec
N a r o d e n ý 
2.1.1965 v �iari 
nad Hronom. 
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
Stredná lesníc-
ka technická 
�kola v Banskej 
�tiavnici.

Vysoko�kolské vzdelanie: Lesníc-
ka fakulta Vysokej �koly lesníckej 
a drevárskej vo Zvolene.

Profesná kariéra: 
1990 - 1998 Odborný referent, pra-
covník Lesného úradu a Okresného 
úradu v �iari nad Hronom. Vedúci 
oddelenia lesného hospodárstva 
v rokoch 1996 a� 1998. 
1998 - 1999 Odborný �pecialista 
Zdru�enia �tátnych lesných podni-
kov v Banskej �tiavnici. 
1999 - 2000 Odborný referent Sek-
cie lesníckej Ministerstva pôdohos-
podárstva SR.
2001 - 2004 Hlavný �tátny radca 
� vedúci samostatného oddelenia 
po3⁄4ovníctva a ochrany prírodného 
prostredia a riadite3⁄4 Odboru �tátnej 
správy lesného hospodárstva a po-
3⁄4ovníctva na Ministerstve pôdohos-
podárstva SR.  

V súèasnosti pracuje ako ria-
dite3⁄4 Vysoko�kolského lesníckeho 
podniku Technickej univerzity vo 
Zvolene. 

Bc. Franti�ek 
Suchanovský 

N a r o d e n ý 
31.3.1952 v Len-
daku.
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
Stredné odborné 
uèili�te lesnícke 
v Bijacovciach.

Vysoko�kolské vzdelanie: Eko-
nomická fakulta Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici.

Profesná kariéra:  
1969 �   1970  Pracovník Správy TA-
NAP-u v Tatranskej Lomnici.
Od roku 1970  pracovník �tátnych 
lesov, ktoré mali za toto obdobie 
mno�stvo rôznych názvov a rôznu 
organizaènú �truktúru. Zastával 
rôzne pracovné pozície. 

V súèasnosti pracuje ako ve-
dúci Odboru MTZ na generálnom 
riadite3⁄4stve �.p. LESY SR v Banskej 
Bystrici. Je prvým podpredsedom 
Odborového zväzu Drevo, les, voda 
v Bratislave, predsedom Zdru�enia 
závodných výborov Odborového zvä-
zu Drevo, les, voda v �.p. LESY SR 
a predsedom základnej organizácie 
uvedeného odborového zväzu pri ge-
nerálnom riadite3⁄4stve �.p. LESY SR. 

Ing. Ján Beòa
N a r o d e n ý 
6 . 2 . 1 9 4 6 
v Nitre.
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
Stredná lesníc-
ka technická 
�kola v Liptov-
skom Hrádku.
Vysoko�kol -

ské vzdelanie: Lesnícka fakulta 
Vysokej �koly lesníckej a drevárskej 
vo Zvolene.

Profesná kariéra: 
1972 - 1988 Projektant, vedúci re-
ferent ekonomiky práce a vedúci 
oddelenia racionalizácie a normova-
nia práce Západoslovenských lesov 
v Bratislave. 
1989 - 1991 Riadite3⁄4 Lesného závo-
du v Bratislave.
1991 - 1992 Zástupca vedúceho 
majetkovo � právneho odboru pod-
nikového riadite3⁄4stva Západosloven-
ských lesov v Bratislave.
1992 - 1996 Lesný závod Pie��any, 
neskôr riadite3⁄4 Lesného závodu 
Trenèín.
1997 - 1999 Výrobno-technický ná-
mestník na podnikovom riadite3⁄4stve 
Západoslovenských �tátnych lesov 
v Bratislave. 
1999 - 2003 Vedúci Odboru Riade-
nia lesníckych èinností na generál-
nom riadite3⁄4stve �.p. LESY SR. 

Od roku 2003 je riadite3⁄4om 
Od�tepného závodu �.p. LESY SR 
v Trenèíne. 

Ing. Miroslav 
Engler 

N a r o d e n ý 
8.8.1945 v Sla-
nej Lehote, 
okres Poltár. 

Stredo�kolské vzdelanie: Stredná 
lesnícka �kola v Banskej �tiavnici. 
Vysoko�kolské vzdelanie: Lesníc-
ka fakulta Vysokej �koly lesníckej 
a drevárskej vo Zvolene.

Profesná kariéra:  
1968 � 1979 Mechanizátor, neskôr 
technológ a od roku 1973 vedúci pre-
vádzky na Lesnom závode Beòu�.
1979 � 1989 Ekonomický námest-
ník a neskôr výrobný námestník ria-
dite3⁄4a Lesného závodu Èierny Balog.

Od roku 1989 pracuje na po-
zícii riadite3⁄4a Od�tepného závodu 
�.p. LESY SR v Èiernom Balogu. 

Ing. Jozef 
Herud

N a r o d e n ý 
9.7.1957 v Orav-
skej Polhore.
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
Stredná lesníc-
ka technická 
�kola v Liptov-
skom Hrádku.

Vysoko�kolské vzdelanie: Lesníc-
ka fakulta Vysokej �koly lesníckej 
a drevárskej vo Zvolene. 

Profesná kariéra:  
1976 - 1977 Lesník na Lesnej správe 
Oravská Polhora, Lesný závod Ná-
mestovo.
1982 - 1987 Samostatný prevádzko-
vý in�pektor pre ochranu lesa, po3⁄4ov-
níctvo a po3⁄4nohospodársku výrobu, 
pracovník oddelenia riadenia výroby 
na Lesnom závode v Námestove. 
1988 - 1991 Vedúci oddelenia riade-
nia výroby na Od�tepnom lesnom 
závode Námestovo.
1991 - 1993  Vedúci oddelenia ne-
�tátnych lesov na OLZ Námestovo. 
1993 - 1999  Vedúci Lesnej správy 
Slaná voda.

Od zaèiatku roka 2000 je vo 
funkcii riadite3⁄4a Od�tepného závodu 
�.p. LESY SR v Námestove. 

Ing. Jozef 
Kulan 

N a r o d e n ý 
9.6.1958 v Hu-
mennom. 
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
Stredná lesníc-

Ing. Igor Olajec V súèasnosti pracuje ako ve- Stredo�kolské vzdelanie:

Dozorná rada š.p. LESY SR 
Ing. Igor Olajec
N a r o d e n ý 
2.1.1965 v �iari 
nad Hronom. 
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
Stredná lesníc-
ka technická 
�kola v Banskej 
�tiavnici.

N a r o d e n ý 
31.3.1952 v Len-
daku.
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
Stredné odborné 
uèili�te lesnícke 
v Bijacovciach.

Vysoko�kolské vzdelanie: 

Ing. Ján Beòa
N a r o d e n ý 
6 . 2 . 1 9 4 6 
v Nitre.
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
Stredná lesníc-
ka technická 
�kola v Liptov-
skom Hrádku.
Vysoko�kol -

Ing. Miroslav 

N a r o d e n ý 
8.8.1945 v Sla-
nej Lehote, 
okres Poltár. 

N a r o d e n ý 
9.7.1957 v Orav-
skej Polhore.
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
Stredná lesníc-
ka technická 
�kola v Liptov-
skom Hrádku.

N a r o d e n ý 
9.6.1958 v Hu-
mennom. 
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
Stredná lesníc-
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ka technická �kola v Pre�ove.
Vysoko�kolské vzdelanie: Lesníc-
ka fakulta Vysokej �koly lesníckej 
a drevárskej vo Zvolene.

Profesná kariéra: 
1982  Technik výroby na Lesnej 
správe Zámutov, Lesný závod Vra-
nov nad  Top3⁄4ou.
1983 - 1984  Technik výroby na Les-
nej správe Vechec, LZ Vranov. 
1985 - 1990 Samostatný odborný 
technický pracovník na útvare tech-
nickej prípravy výroby na ústredí LZ 
Vranov. 
1990 - 1997 Vedúci útvaru riadenia 
výroby na ústredí LZ Vranov.
1998 - 2003 Prevádzkový in�pektor 
Správy lesov Vranov, Lesy Pre�ov, 
�.p., neskôr vedúci Odboru pozem-
kového, po3⁄4nohospodárstva a les-
ného hospodárstva na Okresnom 
úrade vo Vranove a potom vedúci 
rovnakého odboru na Krajskom úra-
de v Pre�ove. 
2004 - 2005 Poverený prednosta 
a neskôr prednosta Krajského les-
ného úradu v Pre�ove. 

V súèasnosti pracuje ako vy-
menovaný doèasný prednosta Kraj-
ského lesného úradu v Pre�ove. 

Ing. Julian 
Toma�tík

N a r o d e n ý 
1.1.1954 v Zub-
rohlave.
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
Stredná v�e-
o b e c n o v z d e -
lávacia �kola 
v Námestove. 

Vysoko�kolské vzdelanie: Lesníc-
ka fakulta Vysokej �koly lesníckej 
a drevárskej vo Zvolene. 

Profesná kariéra: 
1977 - 1980  Projektant na ústredí 
Východoslovenských �tátnych lesov 
v Ko�iciach. 
1980 - 1985  Samostatný projektant 
Vs�L.
1985 - 1988  Vedúci projektant Vs�L.
1988 - 1991 Vedúci Odboru projek-
cie Vs�L. 
1992 Riadite3⁄4 podniku Východoslo-
venské �tátne lesy.
1993 Pracovník Odboru správy ma-
jetku na Magistráte mesta Ko�ice.
1993 - 2005 Riadite3⁄4 a konate3⁄4 Mest-
ské lesy Ko�ice, s.r.o. 

V súèasnosti je riadite3⁄4om 

a predsedom Predstavenstva Mest-
ské lesy Ko�ice, a.s. 

Ing. Sylvia Bock 
Narodená 12.6.1970.
Stredo�kolské vzdelanie: Gymná-
zium v Komárne.
Vysoko�kolské vzdelanie: Obchod-
ná fakulta Ekonomickej univerzity 
v Bratislave.

Profesná kariéra:  
1993 - 1994 Referent ekonomické-
ho oddelenia ÈSAD, �.p. Dunajská 
Streda.
1994 - 2003 V�eobecná úverová 
banka, a.s. poboèka Dunajská Stre-
da, kde pracovala postupne ako:
- vedúca obsluhy,
- vedúca odboru peòa�ného hospo-
dárstva,
- odborný komerèný pracovník - de-
vízový �pecialista.

Od roku 2003 je predsedníè-
kou Predstavenstva a riadite3⁄4kou 
spoloènosti VERITE1⁄4, a.s. Bratisla-
va, ktorá sa zaoberá zabezpeèením 
realizácie projektu oddl�ovania 
zdravotníckych zariadení a zdravot-
ných pois�ovní. 

Ing. Milan 
Varchola 

N a r o d e n ý 
1.8.1962 v Sob-
ranciach.
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
G y m n á z i u m 
v Sobranciach.
V y s o ko � ko l -
ské vzdelanie: 

Chemicko � technologická fakulta 
Slovenskej vysokej �koly technickej 
v Bratislave. 

Profesná kariéra: 
1985 - 1990 Vedúci Oddelenia plánu 
Východoslovenských mliekarní.
1990 - 1994 Vedúci Oddelenia práv-
nických osôb na Ústrednom daòo-
vom riadite3⁄4stve v Ko�iciach. 
1994 - 1995 Ekonóm v spoloènosti 
Global Trade, s.r.o.
1995 - 1998 Ekonóm v spoloènosti 
METAL SPED, s.r.o. 
1998 - 2001 Ekonóm spoloènosti In-
ternationale Spedition, a.s. 
2001 - 2004 Ekonóm v spoloènosti 
SHP Harmanec, a.s. 

V súèasnosti pracuje ako eko-
nóm v spoloènosti ECO-INVEST, a.s. 

N a r o d e n ý 
1.1.1954 v Zub-
rohlave.
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
Stredná v�e-
o b e c n o v z d e -
lávacia �kola 
v Námestove. 

N a r o d e n ý 
1.8.1962 v Sob-
ranciach.
S t r e d o � k o l -
ské vzdelanie: 
G y m n á z i u m 
v Sobranciach.
V y s o ko � ko l -
ské vzdelanie: 

�
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Dnes z OZ Košice

Les ako výsledok 
práce so svetlom

Jozef MARKO
Lesník L. Alcnauer (vpravo) 

zanietene vysvet3⁄4uje, riadite3⁄4 
OZ Ko�ice P. Jakab pozorne poèúva.

Zaujímavé bolo stretnú� sa 
aj s vedúcim LS Margecany J. Skurkom 

(v3⁄4avo) a pestovate3⁄4om K. Gedeonom. 

Aj laik sa pri poh3⁄4ade z vlaku 
na imisiami zdevastované porasty 
v okolí Krompách zachmúri a po-
chopí, �e �tátni lesníci na OZ Ko�ice 
zápasia predov�etkým s problémami, 
ktoré im spôsobujú kalamity. Veï 
oslabené porasty 3⁄4ah�ie podliehajú 
aj podkôrnikovej a veternej kalamite. 
Nenadarmo bol u� v 80-tych rokoch 
v Margecianskej oblasti vyhlásený 
stav mimoriadneho ohrozenia lesov, 
zaktualizovaný v roku 2004, ktorý za-
väzuje lesníkov �a�i� iba po�kodenú 
ihliènatú drevnú hmotu. Za jedenás� 
mesiacov 2005 predstavoval objem 
celkovej �a�by od�tepného závodu 
viac ako 230 tisíc kubíkov, z toho pri-
padlo na ihliènatú kalamitu 153 tisíc 
kubíkov dreva. Teda 66 percent...

Veci sú predsa jasné!
Sedím v kancelárii riadite3⁄4a 

OZ Ko�ice Ing. Pavla Jakaba a po 
chvíli rozhovoru zaèínam rozumie� 
tomu, �e vrásky na jeho tvári zïale-
ka nemajú na svedomí iba kalami-
ty. �Pribúdajú nám kráde�e dreva. 
Za rok 2003 zlodeji ukradli nieèo 
vy�e 140 kubíkov v trhovej hodno-
te 270 000 korún, o rok neskôr to 
bolo u� viac ako 400 kubíkov za 
1 435 000 korún! Od januára do 
októbra 2005 nám zmizlo 360 kubí-
kov. Hor�ie je, �e nejde iba o drobné 
kráde�e, ktorými si zvyknú prilep-
�ova� preva�ne Rómovia. Mno�ia 
sa ve3⁄4ké zlodejèiny za okolo 
pol milióna korún, miznú nám 
poèas nich hlavne cenné sorti-
menty. Nedávno napríklad na 
Jasovsku padli zlodejom za 
obe� duby s priemerom jeden 
meter a� meter tridsa�,� kon�ta-
tuje P. Jakab. V tejto súvislosti 
ho v�ak trápi e�te nieèo a zjavne 
sa mu to nehovorí 3⁄4ahko: �Je mi 
3⁄4úto, �e za niektorými prípadmi 
sú podozrenia, aj potvrdené, 
�e zlodejom napomáhajú infor-
máciami na�i 3⁄4udia. S dvoma 
sme sa museli práve z tohto 
dôvodu u� rozlúèi�.� Východné 
Slovensko pod3⁄4a informácií z od-
�tepných závodov trápi problém 
kráde�í viac ako zvy�ok krajiny. 

A zatia3⁄4 nepomáha ani snaha les-
níkov efektívnej�ie spolupracova� 
s políciou. Nehovoriac u� o slabej vy-
mo�ite3⁄4nosti práva u nás. 

Právo a spravodlivos� dostáva 
pod3⁄4a P. Jakaba poriadne na frak aj 
v osem rokov �ahajúcej sa kauze Slan-
ské vrchy, s.r.o. Trebi�ov verzus LESY 
SR. Ide v nej o ve3⁄4a. Veï v hre je 8 000 
hektárov lesa v hodnote 2,3 mld. Sk! 
Mám pocit, �e ve3⁄4kosti tohto �tátne-
ho majetku, ktorému hrozí, �e ho �tát 
stratí, zodpovedá aj miera rozhorèe-
nia riadite3⁄4a ko�ického závodu: �Je a� 
okaté, �e tento �tátny majetok bráni 
iba hàstka 3⁄4udí, ktorá pozná celú ge-
nézu kauzy, bez pomoci �tátnej sprá-
vy, prokuratúry a súdov. Im akoby 
nezále�alo na ochrane majetku, na 
objektívnom posúdení predlo�e-
ných dokladov a dôkazov, výpovedí 
svedkov a potomkov grófa Karolyi-
ho. Veci sú pritom tak jasné! Vtedaj-
�ie zákony neumo�òovali darova� 
majetok nenarodenej osobe! Som 
presvedèený, �e máme nie sto, ale ti-
sícpercentnú pravdu. Preto chodím 
a presviedèam kompetentných, aby 
rozhodovali objektívne. Stojí ma to 
ve3⁄4a èasu a energie. Zatia3⁄4 bezvý-
sledne. Ale nevzdávame sa.� 

Lesníci u� nerobia sudcov
Na Lesnej správe Margecany, 

ku ktorej bola pripojená výmera bý-
valej Lesnej správy v Smolníku a je 

tak jednou zo �iestich lesných správ 
po organizaèných zmenách na OZ 
Ko�ice, na riadite3⁄4a a mòa u� èaká 
vedúci Ing. Juraj Skurka. Z jeho 
rozprávania o radostiach a staros-
tiach práce s 3⁄4uïmi z neslávne zná-
mej hladovej doliny ma zaujalo, �e 
�ivnostníci � dodávatelia prác v �a�-
be a pestovaní lesa � u� nepracujú 
jednotlivo, ale v partiách. �Predtým 
sa ka�dý z nich pozeral len na tú 
svoju robotu a lesník bol nútený 
robi� medzi nimi sudcu. Teraz je 
zadefinovaný výkon è. 123 a my 
platíme partie pod3⁄4a toho, èo je pri-
pravené na odvozných miestach,� 
s uspokojením hovorí J. Skurka. Iste, 
aj tu je problém s vý�kou náhrad za 
pou�ívanie osobných motorových 
vozidiel na slu�obné úèely. Aj tu by 
uvítali objektívne stanovený pau�ál. 
A e�te nieèo by lesníkov z Margecian 
pote�ilo. �Pod3⁄4a nás by bolo najlep-
�ie, keby ka�dý mal svoj poèítaè. 
Stane sa toti�, �e niekto sa sna�í 
�dobehnú�� poèítaè, vypne kontro-
lu a vyrobí �koninu�. Zdanlivo mu 
to prejde a my na správe �ijeme �ty-
ri dni v domnienke, �e uzávierka je 
v poriadku. Chyba sa ale uká�e pri 
zohrávaní údajov zo v�etkých správ 
na ústredí závodu a my máme prob-
lém,� �a�ká si J. Skurka. Mne sa skôr 
vidí, �e rie�enie tohto problému nie je 
v tom, aby mal ka�dý svoj PC. Staèí, 

ak budú ma� prístup k techni-
ke iba tí, ktorí sú s òou ochotní 
a schopní pracova� korektne 
a zodpovedne. 

Ale nechcem pouèova�. 
Pravdupovediac, rad�ej sa nechá-
vam pouèi�. Hlavne od tých, ktorí 
u� dokázali, �e svoju prácu robia 
nielen profesionálne, ale aj so 
zanietením v hlave a srdci. Preto 
ma ve3⁄4mi pote�í informácia, �e 
ïal�ou zástavkou mojej reportá�-
nej cesty bude Lesný obvod Smol-
nícka Osada, na ktorom �kra3⁄4uje� 
svojimi vedomos�ami, prístupom 
a skúsenos�ami pri uplatòovaní 
výberkového spôsobu hospodá-
renia lesník Ladislav Alcnauer. 
Sadáme s riadite3⁄4om Jakabom do 

Mohutná jed3⁄4a vo výberkovom lese sa týèi 
k nebu ako pomník citlivej práce lesníkov.
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slu�obnej Octavie. Do Formanu 
pred nami nasadajú Ing. Skurka 
a pestovate3⁄4 Ing. Kon�tantín Ge-
deon. Vychádzame z Margecian 
a radostné oèakávanie mi kalí 
poh3⁄4ad na jednu zo zátok Ru-
�ínskej priehrady. Je preplnená 
odpadom! �okujúci obraz � dô-
sledok 3⁄4udskej bezoh3⁄4adnosti 
a 3⁄4ahostajnosti. Majú s òou skú-
senosti aj ko�ickí lesníci. �1⁄4udia sypú 
�bordel� nielen do vody, ale aj do 
lesa. Za bieleho dòa, z idúceho auta, 
kdeko3⁄4vek ved3⁄4a lesnej cesty. A my 
si nedoká�eme s týmto ne�várom 
poradi�,� hrom�í P. Jakab. Zvy�ok ces-
ty za vzorovou uká�kou výberkového 
lesa preberáme spolu viaceré témy 
� mo�nosti vyu�itia harvestorov a ne-
vyhnutnosti rekon�trukcie lesných 
ciest. Ale mòa stále máta to, èo som 
videl v Ru�íne. A je mi smutno. Ve3⁄4mi 
smutno.

Priemysel by sa mal 
prispôsobi� lesu a nie naopak!

V�etky chmúrne my�lien-
ky zaháòa ïal�ie stretnutie. Lesník 
L. Alcnauer a odborný lesný hospo-
dár Ing. Franti�ek Pisarèík ma vedú 
do porastov v lokalite Tri duby. Videli 
ich a obdivovali u� odborníci nielen 
zo Slovenska, ale aj z Francúzska, 
�vajèiarska, Èeska, Rakúska, Po3⁄4ska 
a Maïarska. Veková a druhová roz-
manitos� lesa, vyvá�ená etá�ovitos� 
porastov, �ivotaschopné skupinky 
smreèkov v spoloènosti mladých, �tíh-
lych bukov a nad tým v�etkým majes-
tátne mohutné jedle a smrekovce.  

To v�etko vo mne vyvolá-
va obdiv k citlivému uplatòovaniu 
maloplo�ných clonných rubov ne-
pravidelných tvarov, skupinovitej 
a skupinkovitej obnove, jednotlivého 
výberu, úèelových rubov. Pod3⁄4a slov 
L. Alcnauera je praktizovanie týchto 

jemných foriem hospodárenia �iba� 
výsledkom práce so svetlom. �Rúbe-
me stromy, ktoré neprirastajú alebo 
tie, ktoré síce prirastajú, ale �kodia 
perspektívnej�ím jedincom. U� dve 
decéniá tu je výberkový les. Vïaka 
tomu sme napríklad vyrúbali 63 jed-
lí, ktoré mali 420 kubíkov. Predsta-
vuje to priemerne viac ako 6,5 m3 
na jeden strom. V roku 1994 taxáto-
ri zistili priemernú zásobu na hektár 
278 kubíkov, o desa� rokov neskôr 
sme priemerkovaním naplno zistili, 
�e priemerná zásoba na hektár je 
u� 358 kubíkov.� F. Pisarèík pridáva 
ïal�í zaujímavý fakt. Umelá obnova 
bola realizovaná iba na 0,15 hektára 
lesa! Neuverite3⁄4né. Ka�dý lesník si pri 
troche snahy doká�e spoèíta�, aké ná-
klady na zalesòovanie tunaj�í lesníci 
u�etrili, aký ekonomický efekt zname-
najú odprezentované èísla. Navy�e sú 
takto vychovávané porasty ekologicky 
stabilnej�ie a odolnej�ie proti �kodli-
vým èinite3⁄4om. 

A predsa. V na�om hlúèiku pri 
pochôdzke porastmi niekto nesmelo 
hlesne o tom, èo si reálne vy�aduje 
slovenský trh a drevospracujúci prie-
mysel. L. Alcnauer kontruje: �Prie-
mysel by sa mal prispôsobi� lesu 
a nie les priemyslu!� Ako rád by som 
súhlasil, ale v trhovom hospodárstve 
rozhodujú po�iadavky trhu, akoko3⁄4-
vek rôzne motivované a nie srdce 
lesníka, hoci bijúce na tom pravom 
mieste. Faktom v�ak je, �e prístup 

kompetentných �tátnych orgá-
nov, ale aj jednotlivých lesníkov 
k lesu sa mení. Platí to aj v Ko-
�iciach, napríklad v ukazovateli 
podielu prirodzenej a umelej 
obnovy za uplynulých pä� rokov. 
Staèí sa pozrie� na uverejnený 
graf z OZ Ko�ice. Ja sa e�te raz 
pozerám na mo�no uká�ku lesa 
budúcnosti a dohadujem sa pri 

rozlúèke s L. Alcnauerom na jarnom 
stretnutí, preto�e som zïaleka nesti-
hol vidie� v�etko, èo mi chcel ukáza�. 
U� dnes viem, �e prídem rád. 

Kalamity a pomníky civilizácie
Kalamitou to zaèalo, kala-

mitou to aj konèí. Ing. Pisarèík ma 
sprevádza do lokality �iroká, kde 
vyèíòal vietor a následne podkôrny 
hmyz. Lesníci tu spracovali 6 000 
kubíkov kalamitného dreva, v 30 ku-
soch lapaèov sa im podarilo odchyti� 
milión jedincov lyko�rúta smrekové-
ho a lyko�rúta lesklého. Dnes tu pri 
obnove kalamitných porastov podpo-
rujú ve3⁄4mi dobré zmladenie smreka, 
jedle, buka a na slneèných stranách 
svahov aj borovice. Chlapíci, ktorí 
si zaslú�ia uznanie. Iba�e neïaleko, 
vlastne iba za kopcom je u� krompa�-
ská fabrika. V jej okolí vidno rozsiah-
le holiny na hrebeòoch - pomníky 
civilizácie a nezvládnutej industriali-
zácie tohto drsného kraja, ktorý je ale 
bez fungujúceho priemyslu odsúde-
ný na �ivorenie. Zvlá�tne, zmie�ané 
pocity vyvoláva tento kraj � pocity za-
èarovaného kruhu, v ktorom fungujú 
najlep�ie ako vedia aj na�i kolegovia. 
Vïaka, chlapi a lesu zdar!Vïaka, chlapi a lesu zdar!

Odborný lesný hospodár F. Pisarèík 
hovorí o zvládnutí kalamity v �irokej.

Panoráma èasti Volovských vrchov 
s prudko sa zva�ujúcou lesnou cestou.

Preh3⁄4ad   o  obnove lesa v období 2001 - 2005, v hektároch.
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Slovenskej po3⁄4ovníckej verej-
nosti a iste aj milovníkom prírody 
je tento druh známej�í pod predchá-
dzajúcim druhovým  názvom - pasr-
nec bielochvostý, ktorý bol prevzatý 
z èeského po3⁄4ovníckeho názvoslovia, 
kde sa pou�íva dodnes. Nový slo-
venský názov zoh3⁄4adòuje zaradenie 
tohto druhu v zoologickom systéme, 
ale myslím si, �e väè�ine pozorovate-
3⁄4ov toto zviera bude pripomína� skôr 
zvlá�tneho srnca ako zvlá�tneho 
jeleòa. Dorastá do ve3⁄4kosti daniela, 
farbou srsti pripomína srnèiu zver, 
a�  na nápadnú bielu masku v tvá-
rovej èasti hlavy, okolo oèí. Ïal�ím 
zvlá�tnym znakom sú parohy. Kme-
ne sú orientované dopredu a výsady 
rastú dozadu. Èo sa týka ve3⁄4kosti 

paro�ia, aj najsilnej�ie dosahuje ve3⁄4-
kos� paro�ia slabého jeleòa. Pri behu 
je ve3⁄4mi nápadný zdvihnutý ve3⁄4ký 
biely chvost. Keï som po prvýkrát 
bol pozrie� tieto zvieratá s mojím de-
sa�roèným synom Matejom,  popísal 
ich takto: �Ocino veï to vyzerá ako 
ve3⁄4ká veverièka s takým men�ím 
chvostom�. Detská fantázia nepozná 
hranice, ale aj tento názor dokumen-
tuje, �e chvost je ve3⁄4mi nápadná èas� 
tela tohto druhu po3⁄4ovnej zveri.

Pôvodným domovom tohto 
druhu je Severná Amerika. Tu aj 
v súèasnosti osíd3⁄4uje ve3⁄4ké územia 
USA a Kanady. Do Európy bol pr-
výkrát privezený z Anglicka v roku 
1832. Tento pokus o introdukciu sa 
nevydaril, ale èoskoro nasledovali 
ïal�ie. Prvá úspe�ná aklimatizácia 
sa podarila a� grófovi Baunerovi, 
ktorý v roku 1869 doviezol do Ra-
kúska 22 kusov priamo zo Severnej 
Ameriky. Je ve3⁄4mi pravdepodobné, �e 
z tohto chovu pochádzajú v�etky  je-
dince chované v súèasnosti v Stred-
nej Európe. Vy�e storoènú tradíciu 
majú chovy jeleníka v Èechách, kde 
�ije vo zverniciach, ale aj vo vo3⁄4nej 
prírode.

Do Topo3⁄4èianskej zvernice 
bol po prvý raz dovezený v roku 
1935. Ko3⁄4ko kusov bolo dovezených 
a v ktorej lokalite boli vypustené sa 
mi nepodarilo zisti�. Z rozprávania 
bývalých kolegov som sa dozvedel, �e 
krátko po vypustení ulovil jeden kus 
lesník Kapusta, ktorý si ho pomýlil 
pravdepodobne so srnèou zverou. 

Za tento úlovok dostal údajne po-
kutu vo vý�ke troch platov. Ïal�ie 
dovezené zvieratá postihol zrejme 
podobný osud, ale po predchádzajú-
cej skúsenosti sa u� s úlovkom nikto 
nepochválil, pre istotu.

Druhý pokus o introdukciu 
sa uskutoènil o 62 rokov neskôr, 
v roku 1997. Zo zvernice Sovinec vo 
Frièoviciach  na Morave bolo prive-
zených 6 jedincov, ktoré boli umiest-
nené v aklimatizaènej  zvernièke, 
v areáli Malej zvernice. Zvieratám 
sa  darilo celkom dobre, ale ich ïal-
�í osud v Topo3⁄4èiankach ovplyvnili 
pytliaci.  V po3⁄4ovníckej histórii To-
po3⁄4èianok pribudol ïal�í neúspe�ný 
pokus o aklimatizáciu tohto druhu 
po3⁄4ovnej zveri. 

Po tretíkrát boli jeleníky bie-
lochvosté dovezené v roku 2003. 
Bolo dovezených 6 kusov, z ktorých 
doteraz pre�ili 4 jedince. Základnou 
my�lienkou v�etkých pokusov o in-
trodukciu tejto zveri v Topo3⁄4èiankach 
bolo spestri� druhovú skladbu po-
3⁄4ovnej zveri v Topo3⁄4èianskej zvernici 
a postupne ponúknu� túto zver aj 
na poplatkový lov. Jeleník bielochvos-
tý je pod3⁄4a môjho názoru krásna zver, 
ale pre�ívajúce jedince urèite nie sú 
zárukou, �e sa v Topo3⁄4èiankach vy-
tvorí �ivotaschopná populácia. Ani 
názory, èi tento druh zveri do  Topo3⁄4-
èianskej zvernice patrí alebo nie, sa 
v súèasnosti nezhodujú.

Jozef �abo je referent BTS, 
PO, O a O, personalista OZ 

Foto: autor

Jozef �ABO

Jeleník bielochvostý 
v Topoľčianskej zvernici

Ani súèasníci na dôchodcov, ani dô-
chodcovia na svojich nástupcov. 

Aj takto by sa dala charakterizova� 
spoloèná akcia, ktorú zaèiatkom decembra 
zorganizoval Od�tepný závod Revúca pre svo-
jich bývalých aj teraj�ích zamestnancov. 

Po �tyroch rokoch bol �tátnym lesom 
vrátený po3⁄4ovný revír Drienok na lesnej správe Ratková. Nako3⁄4ko sa za ten èas zmenil cha-
rakter niektorých porastov, odrástli mnohé mladiny a naopak vznikli nové, neodvá�ili sme 
sa zorganizova� spoloènú po3⁄4ovaèku na diviaky pre poplatkových hostí, ale rie�ili sme to 
personálnou po3⁄4ovaèkou. Na túto sme pozvali aj bývalých zamestnancov správ a ústredia 
závodu. A� na ojedinelé výnimky pri�li v�etci aktívni po3⁄4ovníci a hneï na zaèiatku ne�etrili 
slovami uznania, �e sa na nich celkom nezabudlo. Slávnostným halali sa navodila ve3⁄4mi 
príjemná atmosféra a organizácia po3⁄4ovaèky bola výborná. Tri pohony na relatívne malej 
ploche pri minimálnych presunoch mali svoju dynamiku, prièom si úèastníci mohli v�íma� 
zmeny na porastoch, na ich sprístupnení a zároveò mali mo�nos� zaspomína� si na pred-

Igor VISZLAI

Nezabudli!

�
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Jiøí JUNEK

Jozef HIKL

Pán predseda, popí�te nám 
struène, akou hlavnou témou sa 
budú zaobera� tohoroèné Levické 
po3⁄4ovnícke dni ?

Levické po3⁄4ovnícke dni si u� za 
roky trvania získali ve3⁄4mi dobré meno 
a sú u� trvalou súèas�ou kalendára akcií 
po3⁄4ovníkov nielen u nás, ale v celej Stred-
nej Európe. Organizátorom sa podarilo 
naplni� pôvodný zámer, dosta� najnov�ie 
vedecké poznatky do ka�dodennej praxe 
v na�ich po3⁄4ovných revíroch. Bol to pred 
rokmi doslova pioniersky poèin, zaèa� 
s takýmto podujatím v okresnom meste, 
mimo centier po3⁄4ovníckeho diania. Uká-
zalo sa v�ak, �e keï je chu� a dobrá snaha 
organizátorov ís� za svojim cie3⁄4om, vec sa 
podarí. Z poèiatoènej akcie regionálneho 
významu na�e podujatie prerástlo hrani-
ce regiónu a dnes u� mô�eme poveda�, �e 
aj  Slovenska. Do Levíc sa na zaèiatku po-
3⁄4ovníckej sezóny ponáh3⁄4ajú po3⁄4ovníci z ce-
lého Slovenska a krajín Strednej Európy.

Témou tohoroèných po3⁄4ovníckych 
dní je �ivotné prostredie. Je to téma na-
najvý� aktuálna, preto�e atak èloveka na 
�ivotné prostredie zveri, a zvlá�� po3⁄4ovnej 
zveri, je zo dòa na deò väè�í. Zver trpí 
stresom, nedostatkom potravy, nedostat-
kom pokoja pre rozmno�ovanie a pod. 
Nemô�eme sa my po3⁄4ovníci neèinne pri-
zera� a je potrebné robi� v po3⁄4ovných reví-
roch ve3⁄4mi konkrétne opatrenia, aby sme 
tomu zabránili. 

Aký je teda program Levických po-
3⁄4ovníckych dní ? 

Dòa 23. marca 2006 bude slávnost-
ne otvorená výstava Príroda okolo nás, 
prehliadka videofilmov Hubertlov  2006 
a vyhodnotenie výsledkov sú�a�e Príroda 
oèami detí. Súèas�ou výstavy je u� tradiè-

ná chovate3⁄4ská prehliadka trofejí okresu 
Levice za rok 2005. 

Nosným bodom programu je odbor-
ný seminár s medzinárodnou úèas�ou 
��ivotné prostredie a po3⁄4ovníctvo.�

Na aké témy budú hlavné referáty ? 
Predná�ajúci sa budú zaobera� 

najmä otázkami zlep�ovania �ivotného 
prostredia po3⁄4ovnej zveri, mo�nos�a-
mi ekologizácie �ivotného prostredia 
v lesných revíroch i v agrárnej krajine. 
Aktuálne sú ekologické aspekty vodnej 
pernatej zveri, iste nie je treba spomína� 
preèo. Ochranári nás budú informova� 
o Nature 2000, v systéme subvencií z EU 
a pod. Ve3⁄4mi nás trápi v ostatnom obdo-
bí stret zveri s motorovými vozidlami na 
na�ich cestách. Ako vidíte, sú to v�etko 
témy nanajvý� aktuálne a chceme da� 
priestor nielen referátom, ale aj obsiah-
lej�iej diskusii a prípadné závery chceme 
èo najskôr aplikova� priamo v teréne. 

Aké budú sprievodné akcie ?
U� tradiène to bude predaj po3⁄4ovníc-

kej literatúry, odevov, výstroja, keramiky, 
skla, výstava  a predaj obrazov.        

Uva�ujete do budúcnosti s roz�íre-
ním tohto podujatia ?

�ia3⁄4 v Leviciach sme limitovaní 
priestormi. Vhodnej�í objekt, ako je Dom 
kultúry v centre mesta zatia3⁄4 nemáme. 
To nám bráni aj v roz�írení podujatia do 
ïal�ích dní.

Limitovaní sme tie� mo�nos�ami  
vhodného ubytovania. Ale samozrejme, 
�e vo výbore sa s roz�irovaním aktivít 
zaoberáme.

Levické 
poľovnícke dni

Z jednání 
III. sjezdu 

Českomoravské 
myslivecké 

jednoty

Předsedou ČMMJ byl zvolen 
Ing. Jaroslav Palas

Èeskomoravská myslivecká 
jednota (ÈMMJ) má nové vedení. 
V sobotu 19.11. 2005 probìhl v Praze 
III. sjezd ÈMMJ. Celkem se zúèastnili 
sjezdu zástupci 83 okresních mys-
liveckých spolkù, zástupci 5 klubù, 
143 delegátù, 63 kandidátù, 12 èlenù 
Myslivecké rady a 11 èlenù Dozorèí 
rady, zástupci obchodních spoleènos-
tí ÈMMJ, pozvaní hosté a novináøi.

Na sjezdu vystoupil premiér 
Jiøí Paroubek, který pochválil mys-
livce za jejich práci pro zvìø a jejich 
úlohu v péèi o pøírodu a krajinu. 
Ministr zemìdìlství Ing. Jan Mlá-
dek vyzdvihl významnost myslivosti 
a zabýval se úkoly a posláním státní 
správy myslivosti ve vztahu k ÈMMJ. 
Prezident SPZ Ing. Marián Lipka 
pozdravil v�echny úèastníky sjezdu 
a vyslovil se pro zachování nadstan-
dardních vztahù na�ich partner-
ských organizací. 

Celé jednání na III. sjezdu se 
neslo v duchu velmi napjaté atmo-
sféry. Vlastní diskuze byla rozdìlena 
do tøí samostatných blokù, kde se 
delegáti jednotlivých okresù vyjad-
øovali k jednotlivým pøedkládaným 
materiálùm. 

Na sjezdu byly tajnou vol-
bou zvoleny vrcholné orgány ÈMMJ 
� Myslivecká rada a Dozorèí rada. 
Z 15 èlenné Myslivecké rady pak byl 
tajnou volbou zvolen nový pøedseda, 
kterým se stal Ing. Jaroslav Palas.

Ve svém úvodním projevu pøed-
seda ÈMMJ Ing. Jaroslav Palas podì-
koval dosavadnímu pøedsedovi Prof. 
Ing. Josefu Hromasovi, CSc., pøislíbil 
dbát o rozvoj ÈMMJ, slíbil pomoc pøi 
stabilizaci obchodních organizacích 
ÈMMJ - Interlovu a Poji��ovny Halali. 
Vyjádøil se pro zachování spolupráce 
s LÈR a VLS a pro pokraèování úèin-
né spolupráce s orgány státní správy 
(zvlá�tì MZe, M�P).

chádzajúce roky, keï sme v tomto po3⁄4ovnom revíre úspe�ne po3⁄4ovali. Na výrade pod3⁄4a po3⁄4ov-
níckych tradícií a za zvukov lesníc v�etci vzdali hold ulovenej zveri. Nasledovalo posedenie 
pri chutnom po3⁄4ovníckom gulá�i a rozprúdila sa intenzívna debata o súèasnosti �tátnych 
lesov, o aktivitách lesného závodu, ale aj o vyu�ívaní èasu dôchodcami. Dru�nú vravu do ne-
skorých veèerných, èi skôr skorých noèných hodín preru�ilo zatrúbenie na odchod domov. 

Po doruèení výsledkov veterinárnych vy�etrení ulovených diviakov sa vysekalo mäso 
pre v�etkých bývalých zamestnancov závodu, èo pred vianoènými sviatkami padlo naozaj 
vhod. Mnohé osobné èi telefo-
nické poïakovania potvrdili, �e 
cestu na lesný závod èi telefón-
ne èíslo dôchodcovia nezabud-
li a ja mô�em za nás s3⁄4úbi�, �e 
kým budeme ma� tú mo�nos� 
pozva� ich na takéto a podobné 
akcie, tie� nezabudneme.

Na tému prípravy a organizácie Le-
vických poľovníckych dní sa s predsedom 
organizačného výboru Ing. Dušanom Kraj-
niakom, riaditeľom Odštepného závodu 
v Leviciach zhováral člen redakčnej rady 
Ing. Jozef Hikl:

Ing. Igor Viszlai je riadite3⁄4om 
OZ Revúca Jiøi Junek je �éfredaktorom èasopisu 

Silva Bohemica

�

�

�
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Lesnícky rod Pohlyovcov  

Úcta k tým, ktorí tu boli v èase 
pred nami, ká�e zaèa� od najstar�ieho. 
Zaspomínajte, pán správca, na otca...  

Ná� rod pri�iel na Slovensko 
z Bavorska niekedy v dobách Belu IV. 
Dôvodom bolo  baníctvo. Tohto remesla 
sme sa dr�ali dlho - môjho starého otca 
zasypalo v tunaj�ej bani a v rodine sa 
dodnes spomína, ako sa zo závalu dlhé 
hodiny plazil. Mo�no to bola scéna po-
dobná tej zo známeho filmu Varúj! Otec 
v�ak, zdá sa, zalo�il v na�ej rodine novú 
tradíciu. Bol lesníkom a v Smolnickej 
Hute na obvode Vý�iny slú�il od nástu-
pu v roku 1946 stále  tomu istému lesu. 
Menili sa akurát názvy zamestnávate3⁄4a: 
Správa lesného hospodárstva Smolnic-
ká Huta, Moldavský lesný priemysel, 
Lesný závod Smolnická Huta, Lesný zá-
vod Smolník a napokon LZ Margecany 
- LS Mní�ek nad Hnilcom. Pozoruhodné  
je, �e takou istou vernos�ou ako k lesu 
sa vyznaèoval aj k mame. Spoznal ju 
e�te v me�tianke, kde s òou sedel v jed-
nej lavici celé �tyri roky a takto pri sebe 
ostali u� po celý �ivot...

Nebudeme sa pú��a� pod 
vplyvom �tatistiky rozvodovosti do 
sociologického rozboru man�elskej 
vernosti, no zotrvanie v slu�be na 
tom istom úseku by sme azda nema-
li obís�. Nechýba nám dnes vplyvom 
ustavièných reorganizácií práve tento 
druh pracovnej vernosti?

Iste, chýba. Je ideálne, ak lesník 
pracuje s vedomím, �e bude o nieko3⁄4ko 
rokov opä� pri tom, keï mu príroda od-
povie, èi jeho dne�ný zásah v lese bol 
správny a úspe�ný. Takéto skúsenosti 
sú neocenite3⁄4né. No tento poh3⁄4ad by 
som nedramatizoval, doba sa zmenila 
a chcie�, aby lesník pre�il celý �ivot na 

jednom obvode, tak ako ho pre�il otec, je 
asi nemo�né. Skôr si myslím, �e ak bude 
poriadny chlap, poctivý èlovek a predo-
v�etkým skúsený lesník postavený 
kdeko3⁄4vek, doká�e v�dy viac ako ten 
neporiadny, hoc by sme ho aj celý �ivot 
nechali na jednom obvode. Samozrejme, 
treba to vníma� primerane  �  ak lesníka 
presúvame skôr, ako spoznal hranice 
svojho obvodu, potom je �a�ko od neho 
oèakáva� mimoriadnu iniciatívu. Ale 
platí to, èo som povedal u� pred tým 
� poriadny lesník si musí vedie� zasta� 
svoju prácu v�dy a v�ade. Som rád, �e 
3⁄4udia na tunaj�ej správe sú práve takí... 

Vrá�me sa e�te k otcovi. Aký 
bol?

�il pre les. Jeho osobným heslom 
bolo �Poriadok trime �vet�. Pod3⁄4a toho 
sa naozaj v�dy aj riadil. V lese i u nás 
doma. Mal mimoriadne ve3⁄4ký zmysel 

pre povinnos�. Obèas mu  mama aj vy-
tkla, �e preháòa. Na to mal len jednu od-
poveï � robím tak, aby som sa nikdy za 
niè nemusel hanbi�! Napríklad mama 
raz na�la �boletu� za platbu za vianoèný 
stromèek s menom Pohly. �A to je pre 
koho?� spýtala sa. �Pre nás...�. Vysvitlo, 
�e tak to otec robí u� tridsa� rokov.... 
Mal aj pu�ku, ale nikdy na niè nestrie-
3⁄4al. �Rad�ej nech to �ije� � to bola jeho 
reè. Do lesa chodil denne, i poèas vo3⁄4-
ných dní. Miloval som, keï ma brával 
so sebou na ochrannú slu�bu. Vôòu 
jeho tanistry by som rozoznal aj dnes, 
hoci medzi desiatkami iných. Bolo ju 
krásne cíti� chlebom a slaninou... Keï 
sme sa v lese dohodli, �e sa stretneme 
na konkrétnom mieste v konkrétnom 
èase, dbal ve3⁄4mi na to, aby sa tak aj sta-
lo. Nikdy  nezabudnem, ako som ho na-
3⁄4akal, keï som sa raz v lese predèasne 
vzdialil z dohodnutého miesta. �Dohody 
treba dodr�iava��  bola jeho ïal�ia �i-
votná zásada. A platila pre neho  v�ade, 
nielen v lese. Roky jeho slu�by plynuli 
v zásade pokojne. Mo�no najväè�ím 
vzru�ením bolo nakrúcanie �trezoro-
vého� Jakubiskovho filmu �Zbehovia 
a pútnici�, ktorého èas� sa odohrávala 
priamo na otcových Vý�inách. Otec 
nebol ve3⁄4mi zvyknutý komentova� roz-
hodnutia vrchnosti, dbal predov�etkým 
na to, aby mal v lese v�etko v poriadku. 
Ale jedno hovorieval  po ve3⁄4kej reorga-
nizácii v 1973 predsa len èasto: nikdy  
vraj u� nebol taký dobrý preh3⁄4ad o tom, 
èo sa deje v lese, ako za bývalých polesí. 

Zastavenie sa na  Hrabliach (èi v Hrabliach?) mô�e 3⁄4ahko 
in�pirova� k nápadu vyhlási� sú�a� o najzaujímavej�iu budovu 
podniku. Tunaj�ia lesná správa sídli v originálnej rozsiahlej dre-
venici, ktorá bola postavená v roku 1934. Osobitné èaro jej nedo-
dávajú len poctivo pospájané hrady, ale aj samota v údolí Hnilca, 
na ktorej stojí. V jednote s vonkaj�kom budovy sú aj jej vnútorné 
priestory vyznaèujúce sa úèelnou jednoduchos�ou. Je to budova 
s du�ou. A  táto nechýba ani jej osadenstvu. Ani nemô�e: èlovek 
bez zmyslu pre nehmotné hodnoty by v tejto doline asi  nevydr-
�al. Jej historický prívlastok �hladová� toti� stále nestratil svoju 
podstatu. Pracovných príle�itostí je tu pobiedne, azda najväè�ím 
zamestnávate3⁄4om  je ná� podnik.

A práve tu, na LS Hrable, ktorej meno zjavne pripomína 
èasy, keï sa na jarných vodách Hnilca plavilo drevo, sa zaèína 

ïal�ia kapitola seriálu �1⁄4udia a lesy�. Tentokrát v�ak v trocha inom �ate. Vïaka podnetnému nápadu Jozefa Marka nav-
�tívime postupne viacero lesníckych rodín, u ktorých si �tafetový kolík spoloènej profesie podávajú u� najmenej tri lesnícke 
generácie.

Ing. Jaroslav POHLY (1959) je vedúcim LS Hrable, nále�iacej Od�tepnému závodu v Ko�iciach. Jeho otec, lesník Ján 
POHLY (1928-1989), strávil v tunaj�om kraji celú svoju 3⁄4udskú i profesionálnu pú�. A syn Luká� POHLY (1986), absolvent 
SLT�  v Pre�ove, práve teraz skladá predpísané skú�ky prvého semestra Lesníckej fakulty vo Zvolene.

„Poriadok trime švet...!“
Ján MIÈOVSKÝ

in�pirova� k nápadu vyhlási� sú�a� o najzaujímavej�iu budovu 
podniku. Tunaj�ia lesná správa sídli v originálnej rozsiahlej dre-
venici, ktorá bola postavená v roku 1934. Osobitné èaro jej nedo-
dávajú len poctivo pospájané hrady, ale aj samota v údolí Hnilca, 
na ktorej stojí. V jednote s vonkaj�kom budovy sú aj jej vnútorné 
priestory vyznaèujúce sa úèelnou jednoduchos�ou. Je to budova 
s du�ou. A  táto nechýba ani jej osadenstvu. Ani nemô�e: èlovek 
bez zmyslu pre nehmotné hodnoty by v tejto doline asi  nevydr-
�al. Jej historický prívlastok �hladová� toti� stále nestratil svoju 
podstatu. Pracovných príle�itostí je tu pobiedne, azda najväè�ím 
zamestnávate3⁄4om  je ná� podnik.

Ján Pohly - zaèiatok kariéry

Ján Pohly
lesník 

Ing. Jaroslav Pohly
vedúci LS 

Luká� Pohly
 �tudent
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Celá reorganizácia sa urobila pre nieèo 
iné ako pre samotný les... Ale asi to naj-
hlavnej�ie,  èo mi po otcovi ostalo, bola 
jeho rados� z práce. Popri rodine je to je 
to pravdepodobne najväè�í a najistej�í 
zdroj 3⁄4udského ��astia...    

Posuòme sa teraz o generáciu 
dopredu. Èo je dnes z poh3⁄4adu syna - 
lesníka  inak? 

Skoro v�etko. Najmä v�ak ka-
lamity, ktoré nebývali v takomto roz-
sahu. Na�a správa má  etát 16 000 
kubíkov, no vïaka spracovávaniu 
kalamity rúbeme ka�doroène takmer 
dvojnásobok. Ale zdá sa, �e príroda sa 
zatia3⁄4 doká�e v istých cykloch vyrovna� 
s nepriazòou prostredia, ktoré sme jej 
pripravili. Napríklad jed3⁄4a, ktorá nám 
dlhodobo chradla, sa zaèína zotavova�. 
A lyko�rútovou kalamitou preriedené 
nepôvodné smreèiny sa po desa�ro-
èiach zaèínajú prirodzene dopåòa� 
bukom. Rozdiely sú aj � ako sa dnes 
hovorí - v 3⁄4udských zdrojoch, ktorých 
bol za otcových èias  dostatok. Aj dnes 
síce máme s kým robi�, no myslím, �e je 
to najmä vïaka tomu, �e tu niet ve3⁄4mi 
kam ís�. Minule sme si prekalkulo-
vali fakturáciu súkromných koèi�ov 
a nech sme poèítali akoko3⁄4vek, v�dy 
nám vy�lo, �e po odrátaní v�etkých 
nevyhnutných nákladov im nezostane 
na �ivot viac ako 9 000 korún. A to je 
naozaj málo. Ak to myslíme s dodáva-
te3⁄4ským spôsobom poctivo, malo by sa 
s tarifami výraznej�ie pohnú� dopredu. 
Inak napokon aj tí najvernej�í predsa 
len odídu. A ak  u� hovoríme o odmene 
za prácu, tak treba otvorene hovori� 
aj o na�ich platoch. To, �e ma lesníc-
tvo baví a niè iné by som v �ivote robi� 
nechcel, sa mi z istého poh3⁄4adu javí 
ako sebectvo. Lebo tí, èo sa upí�u tejto 
práci, sú dos� chudobní a rodinu nijak 
mimoriadne nemô�u pri poctivej práci 
zabezpeèi�. Zoberme si mojich lesníkov 
� ani jeden z nich nemá vlastné auto. 
A neoplatí sa im auto zobra� ani na 
lízing, lebo tu vychádza ve3⁄4mi málo ki-
lometrov, ktoré lízing �neu�ivia�. A sme 
pri ïal�om aktuálnom probléme: pri 
hodnoteniach správ sa príli� prihliada 
na ich výmeru. Z tohto poh3⁄4adu sme 
pri 4 000 hektárov katastrálnej výmery 
iste ve3⁄4mi malá správa. No ak si uve-
domíme, �e je to takmer v�etko  lesná 
pôda v nároèných terénoch s vysokou 
�a�bou, tak je to výmera a�-a�. Som 

rád, �e bolo na ná� názor prihliadnuté 
pri zluèovaní správ, kde sme mali by� 
pôvodne spojení s LS Stará Voda. Po 
osobnom vysvetlení veci generálnemu 
riadite3⁄4ovi sa nám na�u pozíciu poda-
rilo obháji� (pozri aj aktuálnu anketu 
na 3. strane LESNÍKa � pozn. autora) 
a myslím, �e sa tak stalo nielen na pro-
spech správy, ale aj lesa i podniku. 
Mo�no by bolo dobre, ak by sme si pri 
posudzovaní lesných správ neopozera-
li len na mapu, ale urobili kôpky �svor-
kovacích� manuálov, úkolových listov 
a opticky porovnali ich vý�ku...

Ako vnímate smerovanie pod-
niku ?

Na komplexné hodnotenie ne-
mám dos� podkladov, no myslím, �e 
v�etci uznávame potrebu zmien. Vtip 
je v tom, �e  keï sa dotknú nás osob-
ne, u� sa nám také potrebné nezdajú... 
Urèite je napríklad správne, �e chceme 
ma� aktuálne informácie o vyznaèení 
�a�by a pohybe dreva a� po jeho predaj 
s mo�nos�ou riadi� celý tento 
proces v reálnom èase. Len sa 
napríklad musí bra� do úva-
hy, �e na takejto kalamitnej 
správe, ako je na�a, nemo�no 
nikdy plánova� viac, ako na 
tri mesiace dopredu. Veï len 
pred èasom som si dovolil 
urobi� úprimný výdych, �e sa 
nám koneène podarilo ma� po 
rokoch v�etko pod kontrolou 
a - bol tu 19. november 2004!  
V�dy sa v�ak dá urobi� v�etko 
aj lep�ie a myslím, �e práve 
v tom je podstata zmien, o kto-
ré nám v podniku ide. Ekono-
mika hýbe svetom a tomu sa 
ani v lesníctve nemô�eme vy-
hnú�. Musíme sa v�ak zmieri� 
s tým, �e v lese naozaj nemo�no v�etko 
hodnoti� len cez koruny... To najdôle-
�itej�ie, èo dnes  potrebujeme a èo by 
malo by� aj hlavným cie3⁄4om, je pokoj 
na lesnícku prácu, lebo kvôli ustaviè-
ným zmenám zaèali by� 3⁄4udia apatickí. 
A to je hor�ie ako keby nadávali. Ale 
verím, �e  práca lesníka bude aj vïaka 
súèasným zmenám u� v blízkej budúc-
nosti spoloènos�ou i podnikom  pri-
merane ocenená. Azda sa toho do�ije 
nielen môj syn, ale aj ja...     

Prejdime k najmlad�iemu 
z lesníckeho rodu Pohlyovcov...

Syn nikdy nechcel by� nièím 

iným, len lesníkom. Ve3⁄4mi som ho v tom 
nepodporoval, no asi by nebolo rozum-
né mu to ani zakazova�. Napokon, cho-
dil so mnou odmala do lesa tak ako ja 
so svojim otcom, nu� sa nemô�em ve3⁄4mi 
divi�. V niektorých veciach ma dokonca 
aj prekonal. Ja som náru�ivý hubár - to 
mám nie po otcovi, ale po mame, ktorá 
bola v obci chýreènou hubárskou auto-
ritou � a môj syn vie toho o hubách e�te 
o èosi viac. Odmala si sám robil zbierky 
� listov, púèikov, kameòov, kvetov. Cho-
dil aj do klubu mladých po3⁄4ovníkov, no 
na stre3⁄4be nelipne, to asi obaja máme 
po mojom otcovi.  

S mladým Luká�om som sa stre-
tol o nieko3⁄4ko dní vo Zvolene. Bol práve 
po úspe�nej skú�ke zo zoológie. Na prvý 
poh3⁄4ad je zjavné, �e lesnícke jablko sa 
od stromu ïaleko nezakotú3⁄4alo. Na�e 
deti sú neraz na�ím obrazom väè�mi, 
ako si to pripú��ame. V tomto prípade je 
to nepochybne pozitívne zistenie. Sym-
patický mladík je otvorený a prirodzený. 

Od prvých �kolských lavíc mal jasno 
v jednom � bude lesníkom. Na les sa 
v�dy te�í a je v òom tak èasto ako sa len 
dá. Posledných dvoje prázdnin odpraco-
val naplno v lesoch, aby si mohol kúpi� 
kameru. S òou chodí �na lov� do hôr pod 
Zlatým stolom, kde si vybudoval aj vlast-
ný �pozorovací� senník. V budúcnosti by 
sa chcel venova� pestovaniu lesa. Teraz 
je v�ak najdôle�itej�ie �túdium. 

�Lebo� ako hovorí Luká� �keï 
sa èlovek nieèomu naozaj rozumie, 
tak to nemô�e robi� inak ako dobre.�

Na prvé poèutie idealistický výrok 
mladosti. Skúsme si v�ak tú svie�u vetiè-
ku necha� prejs� uchom aj druhýkrát...

Budova LS Hrable

Keï je Jaroslavovi Pohlymu �a�ko na du�i, zájde do lesov na Hekerovú a Pekliská. 
�Keï tam èlovek príde, tak má pocit, �e sa treba prírode naozaj pokloni�. V takej chvíli sa v�dy opätovne utvrdím v tom, 

�e na�a práca má zmysel.�
Ka�dý z nás má svoje �farebné� sny, ktorými vyva�uje okolitú ��edú� realitu. Mo�no aj preto má správca Pohly vo svo-

jom pracovnom stole malé vrecú�ka s kamienkami z celého sveta. Priná�ajú mu ich kolegovia, priatelia i známi. Tieto prírod-
né pozdravy mu pripomínajú, �e svet je ve3⁄4ký a má ve3⁄4a krás. Ale urèite by ich za lesy spod Zlatého stola nevymenil. Lebo tu 
má rozpracované dielo. Zdedil ho po otcovi. A raz ho odovzdá svojmu synovi. �
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V dòoch 11. - 16. 11. 2005 
usporiadal obecný úrad Topo3⁄4èian-
ky v spolupráci s Domom kultúry 
2. roèník výstavy fotografii, v rámci 
ktorej sa konalo mno�stvo sprievod-
ných akcii, zameraných na rôzne 
aktuálne témy. OZ Topo3⁄4èianky na 
fotografickej výstave prezentoval 
kolekciu 30 fotografií zo zubrej zver-
nice a ve3⁄4koformátové fotografie zo 
�ivota lesnej správy.

Peter GOGOLA

Je nás stále viac!

Na sklonku novembra a zaèiat-
kom decembra prebehol v dvoch tý�-
dòoch ïal�í kurz lesnej pedagogiky. 
Vïaka tomu sa rady lesných pedagó-
gov roz�írili o ïal�ích nováèikov � me-
dzi lesných pedagógov pribudli Ing. 
Mária Oberhauserová, Ing. Vladimí-
ra Ondrá�ová, Ing. Martina Palu�ová, 
Ing. Jozef Ropjak, Ing. Matin Slovák 
a Ing. Ján Václavík. Poèet úèastníkov 
kurzu z radov zamestnancov LESOV 
SR bol ni��í (objektívnou príèinou 
boli súèasne uskutoèòované iné kur-

zy a vzdelávacie aktivity), o doplnenie 
poètu sa postarali kolegovia � lesníci 
zo �tátnych lesov TANAP-u Ing. Igor 
Cpin, Ing. Radoslav �lkovan, Ing. Pa-
vol Spitzkopf a Ing. Ján �uvada. 

Poèasie nebolo cie3⁄4om lesných 
pedagógov priaznivo naklonené, ale 
kurz aj závereèná vychádzka do lesa 
so �iakmi základnej �koly sa uskutoè-
nili pod3⁄4a plánu. Aj to je dôkaz, �e pre 
vhodne obleèené a obuté deti vymyslí 
lesný pedagóg program v ka�dom roè-
nom období.

 Rozloha 45 227 km2 
  Nadmorská výška 50 m n. m.
 Lesnatosť  2,17 ha (49%)
 Zásoby 400 mld. m3  
  
Drevinové zloženie 

     

        Ťažba ročná ∅  11,8 mil. m3 

    Prírastok ročný ∅     12,5 mil. m3 

 

  Vlastnícke pomery      Štátne 40%
  Súkromné 36%  
  Iné 24%  
 Počet vlast. lesa cca 50 000
 Priemerná vým lesa/vl. 11 ha     
  

 Obchod s drevom 
  
 Import   
                       Z toho Guľatina 549 874 m3

  Rezivo 285 783 m3

  Drevovl. a drevotr. dosky 
               42 896 m3       
  
 Export   
 Z toho   Guľatina 3 431 937 m3

  Rezivo 1 276 992 m3 
  Štiepka a odrezky 
              1 037 556 m3       
  Drevný odpad 
             239 436 m3 
  Drevovl. a drevotr. dosky
               339 060 m3

    
Najvýznamnejší obchodní partneri v obchode 

s drevom a produktmi z neho (v mil. Euro): 
 import: Fínsko 18,3, Nemecko 8,0, Rusko 57,4, 

Švédsko 4,4, Veľká Británia 0,2
export: Fínsko 99,2, Nemecko 62,0, Rusko 7,0, 

Švédsko 89,4, Veľká Británia 71,4

 Podiel LH na HDP      6,6%
 Certifi kácia 1,063 mil. ha FSC
  proces certifi kácie
  podľa systému PEFC 
  prebieha  
                                  Zdroj: UNECE, FAO 

LESNÉ 
HOSPODÁRSTVO

V ESTÓNSKU

Rubriku pripravuje Ing. Jana Gerová

Ihličnaté dreviny spolu 61,2% 

bo sm

37,7 % 23,5 %

Listnaté dreviny spolu 38,8%

Br Jš ostatné
30,2% 4,4% 4,2%

�
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Jozef �ABO

Deň lesnej 
pedagogiky 

v Topoľčiankach



1⁄4ubica �IMEKOVÁ

Skupinka detí zo Z� �upkov, 
ktoré sme pomenovali �Mladé svi�-
te�, si 29. decembra so svojimi les-
nými pedagógmi Katkou a Ivanom 
vy�la do prírody.

Na svoju prvú zimnú vychádz-
ku sa deti vybrali do lesov pohoria 
Vtáènik, aby pod 
doh3⁄4adom svojich 
star�ích kamará-
tov priniesli krmi-
vo pre lesnú zver 
a zároveò si po-
�antili v snehu.

Lesný peda-
gógovia vysvetlili 
de�om, ako a preèo 

sa pracovníci LESOV SR �.p. v zime 
starajú o zver. �iariace oèi detí, roz-
kladajúcich krmivo, ktoré si vlastno-
ruène na sánkach priviezli do lesa, 
hovorili za v�etko. Nezabudlo sa ani 
na vtáèiky. Deti im priniesli semiaè-
ka a jabåèka, ktoré dali do vlastno-
ruène vyrobených kàmidiel.

Závereèná sánkovaèka a gu-
3⁄4ovaèka, umocòovaná prekrásnym 
zimným poèasím, zaèala u� cestou 
z lesa a pokraèovala do neskorého 
popoludnia. Deti pri �antení zabudli 
aj na vlastný hlad, ktorý sa pomaly, 
ale iste hlásil ku slovu a predzname-
nával blí�iaci sa rozchod.

Nasledujúce stretnutie a do-
plnenie zásob pre zver je u� dohod-
nuté na január.

Ing. Ivan Bra�eò je lesný pedagóg 
na OZ �arnovica

Žarnovickí 
lesníci garantmi 

úspešného 
projektu

Slovenská agentúra �ivotného 
prostredia vyhlásila I. roèník sú�a�e 
o najlep�í environmentálny projekt 
organizovaný �kolou. Hlavným cie3⁄4om 
sú�a�e bola propagácia a podpora projek-
tov �kôl smerom k trvalo udr�ate3⁄4nému 
rozvoju a zvý�enie záujmu �iakov o �ivot-
né prostredie.

Do sú�a�e sa zapojila aj Z� �up-
kov so svojim projektom �Záchrana 
lesných studnièiek a obnova Partizán-
skeho lesa na Vtáèniku�, s ktorým zís-
kala 1. miesto a finanèný grant vo vý�ke 
50 000 Sk.

Tento úspech  je nesporne aj 
úspechom OZ �arnovica pod vedením 
riadite3⁄4a Ing. Jána Tomá�a, LS Brod pod 
vedením Ing. Jozefa Janèa a na�ich les-
ných pedagógov Ing. Kataríny Dávidovej 
a Ing. Ivana Bra�eòa, ktorí prispeli od-
bornou  radou a garanciou projektu jed-
nak pri jeho tvorbe a do budúcnosti aj pri 
jeho realizácii.

�iaci postupne chcú obnovi� 
funkènos� lesných studnièiek, osa-
di� tabule, zhotovi� prístre�ky, vyèisti� 
a oznaèi� porast èerveného smreka 
v Partizánskom lese a vyznaèi� náuèný 
chodník v pohorí Vtáènik. Projekt je ove-
3⁄4a rozsiahlej�í, nie je mo�né zahrnú� ho 
do krátkeho èlánku. V�etky tieto aktivi-
ty budú rozvíja� vz�ah �iakov k prírode, 
spoznajú krásy pohoria Vtáènik, faunu 
a flóru, nauèia sa pracovitosti, precíznos-
ti a tímovej práci.

V tomto v�etkom im ako lesníci 
chceme by� nápomocní. Prièiní sa o to 
vedenie závodu, lesní pedagógovia, OLH 
a lesníci, pôsobiaci v uvedených lokali-
tách. Táto spolupráca nesporne prinesie  
ú�itok v�etkým zúèastneným.

Ing. 1⁄4ubica �imeková, 
personalista OZ �arnovica

Slávnostné odovzdania ceny - 
�iaci ví�aznej �koly, Mgr. Kamila 

Andoková, prihlasovate3⁄4ka projektu 
a Ing. Ján Tomá� , riadite3⁄4 OZ �arnovica

V rámci sprievodných akcií 
zorganizoval OZ Topo3⁄4èianky  Deò 
lesnej pedagogiky, ktorý bol urèe-
ný predov�etkým de�om miestnej 
základnej �koly, ale aj ostatným zá-
ujemcom o prírodu.

Náv�tevníkov lesníckeho dòa 
uvítali fanfáry trubaèov. Riadite3⁄4 OZ 
Topo3⁄4èianky Ing. Ján Hro��o oboz-
námil prítomných s úlohami závodu 
pri obhospodarovaní lesov, 
s po3⁄4ovníctvom a priblí�il 
zásluhy OZ Topo3⁄4èianky pri 
záchrane zubra. Potom u� 
nastúpil na scénu Ing. Ru-
dolf Dávid z LS Topo3⁄4èianky, 
ktorý formou zaujímavých 
sú�a�í a názorných uká�ok 
prezentoval de�om, ale aj 
ich pedagógom zaujímavosti 
rastlinnej a �ivoèí�nej rí�e 
okolitej prírody. 

Foto: Pavol Èepèek

Mladé svište 
aktívne

Ivan BRA�EÒ

�

�

�
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Spracovanie kalamity z novembra 2004 v názoroch, pripomienkach a hodnoteniach

Vďaka všetkým, ktorí boli pri tom
Ničivá veterná smršť prinútila milióny kubíkov dreva ľahnúť si k zemi. Pár hodín vyčíňania prírodného živlu spôso-

bilo, že ľudia museli a ešte budú musieť dlhé mesiace spracovávať vyvrátené a polámané stromy. V extrémne prudkých 
svahoch, v snehu, daždi, v spleti na seba napadaných a rôzne poškodených smrekov, bukov, jedlí a ďalších drevín. Medzi 
mohutnými koreňovými koláčmi, pod nebezpečnými závesmi stromov, v napätí permanentného zvažovania opodstatne-
nosti každého ľudského kroku a pohybu rukou, len aby nedošlo k najhoršiemu. Veľké úsilie, psychická i fyzická odol-
nosť, pevná vôľa, rozhodnosť a schopnosť riešiť vzniknuté problémy a konflikty, ale aj osobné a systémové zlyhania, 
prekvapujúce vyprofilovanie ľudských charakterov v napätých situáciách, stres a únava. Taká bola kalamita, také bolo 
obdobie uplynulého roka pre stovky a tisíce zamestnancov štátneho podniku LESY SR. Rozhodli sme sa v Lesníku venovať 
pozornosť tomuto obdobiu a týmto ľuďom. Obzrieť sa za kalamitou a všetkým, čo ju sprevádzalo cez názory a hodno-
tenia tých, ktorí majú tiež zásluhu na jej zvládnutí. Naším cieľom nebolo prikrášľovanie ani podsúvanie záverov. Chceli 
sme, aby mali naši čitatelia dostatok informácií a uhlov pohľadov. Aby si tie závery, zhodnotenia a poučenia mohli s čis-
tým svedomím urobiť oni sami. 

Generálny riadite3⁄4 pán Vin� 
zvykne hovori� o Jánovi �tefánikovi, �e 
je najvy��ím lesníkom v na�om podni-
ku. Preto sme presvedèení, �e je to ten 
najpovolanej�í èlovek, ktorý by sa mal 
vyjadri� k celej tejto problematike.

Od kalamity z novembra 2004 
ubehlo u� vy�e roka. Ako by ste vy, 
pán riadite3⁄4, zhodnotili prístup na�ich 
3⁄4udí z kalamitných a  vypomáhajúcich 
závodov, ale aj tých z generálneho ria-
dite3⁄4stva?

Dá sa poveda�, �e v�etci skôr 
èi neskôr  pochopili vá�nos� situácie, 
v ktorej sme sa vtedy ocitli. Rozbeh 
v posledných mesiacoch roka 2004 bol 
síce pomal�í a na jar nás zase pribrzdila 
bohatá a dlhotrvajúca snehová prikrýv-
ka, ale od apríla u� v�etky práce be�ali 
na plný výkon. Poèiatoèným problémom 
bolo hlavne nájs� pracovné skupiny, 
z ktorých väè�ina mala u� zajednanú 
prácu. Ale aj to sme napo-
kon zvládli.

Aká bola súèin-
nos� 3⁄4udí z rôznych kú-
tov Slovenska, ktorí sa 
podie3⁄4ali na likvidácii 
kalamity?

Od zaèiatku boli 
v�etky èinnosti koordino-
vané z generálneho riadi-
te3⁄4stva, kde sa vytvorila 
pracovná skupina, ktorá 
sa �peciálne venovala 

problematike spracovania kalamity. 
Hlavnú úlohu v nej zohral najmä Odbor 
usmeròovania lesníckych èinností, ale 
pomohli aj ostatní kolegovia. K tomu sa 
pridali i pravidelné porady na jednotli-
vých kalamitných závodoch. Na najviac 
postihnutých závodoch sa postupne 
zaèali vytvára� doèasné strediská, kde 
prichádzali pracovníci vypomáhajúcich 
OZ. Títo priamo spolupracovali s pra-
covníkmi príslu�ných kalamitných OZ 
a lesných správ. Na OZ Beòu� vypomá-
halo 13 OZ a v Námestove 2 OZ. Dôka-
zom toho, �e sme problém uchopili za 
ten správny koniec je aj skutoènos�, �e 
sa takmer v�etky závody s kalamitou vy-
sporiadali do konca roku 2005.

Èo nám teda e�te ostáva spra-
cova� v roku 2006?

Do konca roku 2005 sme spra-
covali tú hmotu, u ktorej bol predpoklad 
najväè�ieho znehodnotenia a ktorá bola 
ohrozená premno�ením podkôrneho 
hmyzu. Nespracovaná ostala preva�ne 
tenká hmota, nezaujímavá pre lyko�rú-
ta, ktorá sa nachádza v �a�ko dostup-
ných terénoch. To je samozrejme zlá 
správa pre na�ich ekonómov, keï�e 
zákonite dôjde k zvý�eniu priamych 
nákladov. Celkovo teda ide o pribli�ne 
176 000 m3 na OZ Beòu� a 47 000 m3 
na OZ L. Hrádok. Pre OZ Beòu� bude 
spracovaný nový harmonogram, ktorý 
e�te stále ráta s výpomocou 8 od�tep-
ných závodov. K tomuto celkovému ob-

jemu by sa teoreticky mohlo pripoèíta� 
ïal�ích 42 292 m3..... 

Celkom tomu nerozumiem. Pre-
èo len teoreticky?

Dobrá otázka. Pomalièky sa 
dostávame aj k negatívam celého pro-
cesu. Problém s tzv. ochrancami prí-
rody a orgánmi �tátnej správy �P je 
dlhotrvajúci a v celej svojej ve3⁄4kosti sa 
ukázal práve pri spracovaní kalamity 
z novembra 2004. Administratívna ná-
roènos� správneho konania, laxný a� 
negativistický prístup mnohých pra-
covníkov krajských a obvodných úradov 
�P, zbytoèné prie�ahy a príli� striktné 
uplatòovanie Zákona è. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny sú pria-
mym dôsledkom naru�ených vz�ahov 
medzi lesníkmi a ochranármi. Tento 
antagonistický vz�ah je ale na �kodu 
nám v�etkým: je toti� na �kodu lesu. 
Myslím si, �e v takejto vá�nej situácii 
by udelenie generálnej výnimky, o kto-
rej sa na zaèiatku hovorilo, malo by� 
samozrejmos�ou. Ako príklad mô�em 
uvies� �védsko, kde po rozsiahlej veter-
nej smr�ti v januári 2005 bola takáto 
výnimka udelená. Bohu�ia3⁄4, u nás sa 
tak nestalo....

Vrá�me sa ale e�te k �nám 
domov�. Zaujímala by ma kvalita 
prevedených prác èi u� u na�ich, ale 
aj  externých dodávate3⁄4ov.

Èo sa týka vypomáhajúcich OZ, 
tie museli spracova� kalamitu a� po 

vyèistenie plôch tak, aby 
boli jednotlivé porasty 
pripravené na násled-
nú obnovu. Celé to bolo 
sèasti problematické. 
Do pôvodnej kalamity 
toti� napadala postupne 
ïal�ia, èo s�a�ovalo pro-
ces odovzdávania a pre-
berania porastov. OZ 
Beòu� si v�ak i v týchto 
s�a�ených podmienkach 
dokázal ustrá�i� kvalitu 

Kalamitný porast po spracovaní harvesterovou 
technológiou OZLT na LS È. Skala

Najvyšší lesník  
v LESOCH SR: 

„Zvládli sme to.“

Rozhovor  s rozvojovo – technickým 
riaditeľom Ing. Jánom Štefánikom

Jana GEROVÁ
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preberaných JPRL. Treba e�te 
doda�, �e vypomáhajúce OZ 
spracovávali �cudzie�  drevo na 
vlastné náklady a vlastný HV, 
èo urèite prispelo k zachovaniu 
kvality prác a zvý�eniu vý�a�-
nosti. K �poloexterným� dodá-
vate3⁄4om prác mo�no zaráta� aj 
OZLT B. Bystrica. Ten napriek 
súèasne prebiehajúcim orga-
nizaèným zmenám pru�ne zareagoval 
na danú situáciu, ktorá mu tak trochu 
nahrala do karát a umo�nila 100% vyu-
�itie moderných technológií (harvestor, 
horský harvestor MOUNTY 4000+). Èo 
sa týka externých dodávate3⁄4ov, na�li sa 
aj takí, s ktorými sme neboli práve naj-
spokojnej�í. �lo najmä o kvalitu vykona-
ných prác, no a v urèitých prípadoch aj 
o zastaralú techniku. S tou na zaèiatku 
pracovali niektoré zahranièné firmy, 
ktoré ale hneï pochopili, �e takto sa to 
jednoducho nedá. 

Tak trochu sme naèali tému ne-
gatívnych skúseností, ktoré sa v priebe-
hu spracovania kalamity vyskytli. Mohli 
by ste ich v krátkosti vymenova�?

Okrem u� spomínaných problé-
mov s orgánmi �tátnej ochrany prírody 
a kvality vykonaných prác, by som po-
ukázal na niektoré ïal�ie skutoènosti. 
Tak napríklad pri uplatòovaní harvesto-
rových technológii je treba pod3⁄4a môjho 
názoru uva�ova� s odpredajom dreva 
pre spracovate3⁄4ov (výhodou je rýchlos�, 
cena a vy��ia kvalita prevedenej práce). 
Problematickým bol i nedostatok har-
vestorových, a najmä lanovkových tech-
nológií a pripravenos� ich nasadenia 
v takýchto krízových situáciách (na slo-
venskom trhu úplne chýba segment la-
noviek). S tým nepriamo súvisí i kvalita 
lesnej dopravnej siete a jej hustota, kto-
rá je nedostatoèná.

To boli negatíva na jednej stra-
ne. O akých pozitívnych skúsenostiach 
by ste sa radi zmienili na strane dru-
hej?

Bolo ich viacero a z tých najdô-
le�itej�ích by som spomenul to, �e sme 
úspe�ne uplatnili model presunu vlast-
ných kapacít do najviac postihnutých 
oblastí. To zároveò prispelo k tomu, �e 
od�tepné závody z listnatých oblastí zís-
kali pri spracovaní kalamity úplne nové 
skúsenosti. Dôle�itá bola i skutoènos�, 
�e sa nám podarilo udr�a� ceny dreva 
i ceny za výkon dodávate3⁄4ských slu�ieb 
na stabilnej úrovni. Táto výnimoèná si-
tuácia si zároveò vy�iadala i nasadenie 
moderných technológií, ktoré umo�nili 
rýchle spracovanie kalamitnej hmoty. 
Nezanedbate3⁄4ným aspektom je aj to, 
�e máme dostatok vlastných kapacít 
na obnovu plôch. A keï�e história sa 
zvykne opakova� a v�etko tu u� raz bolo, 
vyu�ili sme aj skúsenosti z kalamity 
z roku 1996 z Osrblia.

Èo by ste urobili inak, keby ste 
sa mohli vráti� o rok spä�?  K èomu by 
ste v rámci spracovania kalamity na va-
�om OZ pristúpili odli�ne?

�OZ Beòu� spracoval za rok od padnu-
tia kalamity 780 tis. m3 dreva, z toho 
vypomáhajúce závody cca 328 tis. m3 
a OZ Beòu� vo vlastnej ré�ii 452 tis. m3 
kalamitného dreva. Popri �a�bovej èin-
nosti sme uhodili a vyèistili 955 ha  ka-
lamitných plôch a zalesnili 257 ha. Tieto 
èísla majú samé o sebe ve3⁄4kú vypoveda-
ciu hodnotu  a oprávòujú ma hodnoti� 
uplynulý rok ako ve3⁄4mi  úspe�ný. Z tohto 
dôvodu by som asi znovu postupoval tak 
isto a a� na niektoré detaily (ochrana  prí-
rody) by som pou�il tú istú stratégiu.�

najekonomickej�ie zhodnoti� po�kodené 
drevo a urobi� v�etko preto, aby nedo�lo 
k premno�eniu podkôrneho hmyzu. Toto 
ovplyvòovalo v�etky rozhodnutia a po-
stupy od samého zaèiatku spracovania 
kalamity. Vzh3⁄4adom nato, ako sa nám 
tieto ciele podarilo naplni�, by som niè 
na tom, ako sme postupovali, nemenil.�

otázku, ako technologicky, s akou tech-
nikou, s akým poètom 3⁄4udí, ako rýchlo 
spracova� a ako èo najlep�ie kalamitu 
zobchodova�. K jej spracovaniu sme pri-
stúpili maximálne zodpovedne, vyu�ili 
sme skúsenosti a celý potenciál na�ich 
zamestnancov. Od zaèiatku boli mo�-
nosti a rýchlos� spracovania kalamity li-

mitované jej lokalizáciou, èo sme 
poci�ovali po celý rok. Obhliadnuc 
sa spä�, nemám pocit, �e by sme 
mohli postupova� nejako inak. 
Nemohli sme nasadi� viac alebo 
inú techniku resp. viac 3⁄4udí.�

Vo v�eobecnosti je pri 
spracovaní takého obrovské-
ho mno�stva dreva logistika 
pokladaná za najslab�í èlánok 

re�azca. Ako to bolo u vás? S akými 
problémami ste sa museli vysporiada� 
v tejto oblasti?
 �Tejto skutoènosti sme 

si boli ve3⁄4mi dobre 
vedomí, a preto sme problematike logis-
tiky venovali maximálnu pozornos�. Ako 
príklad uvediem problém expedièných 
skladov. Na�e sklady sú kapacitne sta-
vané na maximálne 15 tis. m3 mesaène. 
Prijali sme preto opatrenie, aby sa v�et-
ka hmota manipulovala na odvozných 
miestach a dovezené sortimenty sa klá-
dli priamo do vagónov. Mali sme dodávky 
30 � 65 tis. m3 za mesiac a zásoby na ES 
sme mali najni��ie v celom podniku.�

�Pri kalamitách väè-
�ieho rozsahu sa 

prirodzene vytvára tlak na zabezpeèe-
nie plynulého obchodu. To znamená, �e 
väè�inou sú to otázky, komu sa odpredá 
u� �vy�a�ená� drevná hmota. Výkyvy v ob-
chode (najmä v druhom polroku) nám 
najviac komplikovali plynulos� spraco-
vania kalamity.�

�Kalamita postihla vý-
chodnú èas� ná�ho 

OZ, hlavne oblas� LS Malu�iná, a to 
v celkovom rozsahu o nieèo vy��om ako 
roèný bilancovaný etát �a�by celého OZ. 
Museli sme rie�i� technológiu spracova-
nia kalamity v úzkych, strmých nízkotat-
ranských dolinách s malými kapacitami 
OM, dopravu dreva po údolných cestách, 
zbiehajúcich sa èasto do jednej, ústiacej 
do dediny medzi rodinné domy. Vidiac 
tieto podmienky, vycúvali od nás aj firmy 
ponúkajúce moderné viacúèelové stroje. 
Kalamita gravitovala na dva z na�ich �ty-
roch expedièných skladov a samozrejme 
tak presahovala ich kapacitu. Bolo preto 
nevyhnutné zriadi� medzisklad - mokrú 
skládku a najvzdialenej�í expedièný sklad 
zatvori�. V zasiahnutej oblasti celý rok vy-
pomáhali THZ z opaènej strany OZ, dochá-
dzajúci na tý�dòovky. Pracovnú dobu sme 
prispôsobovali dennému svetlu.�

Ako hodnotíte súèinnos� a spo-
luprácu s vypomáhajúcimi závodmi?  

�Spolupráca s vypo-
máhajúcimi závodmi 

bola na ve3⁄4mi dobrej úrovni. Vypomáha-
júce závody pracovali ve3⁄4mi zodpovedne 
a i my sme sa im sna�ili k tomu vytvo-
ri� èo najlep�ie podmienky. Preto sa im 
chcem i touto cestou od srdca poïakova� 
za pomoc, ako aj ochotu naïalej pomá-
ha� pri spracovaní kalamity.�

�Bolo nám od zaèiat-
ku jasné, �e to sami 

�Tejto skutoènosti sme
si boli ve3⁄4mi dobre 

vedomí, a preto sme problematike logis-

V. I�DINSKÝ:

�Pri kalamitách väè-
�ieho rozsahu sa 

prirodzene vytvára tlak na zabezpeèe-

J. HERUD:

�Kalamita postihla vý-
chodnú èas� ná�ho 

OZ, hlavne oblas� LS Malu�iná, a to 

R. KUÈERÍK:

�Spolupráca s vypo-
máhajúcimi závodmi 

bola na ve3⁄4mi dobrej úrovni. Vypomáha-

V. I�DINSKÝ:

�Bolo nám od zaèiat-
ku jasné, �e to sami 

J. HERUD:

Chlapi sa pasujú s kalamitou na OZ Námestovo

Ľudia prestali 
rozumieť slovu 

nedá sa

Zaujímal nás aj názor priamo 
z prevádzky. Preto sme vyspove-
dali niektorých riaditeľov kalamit-
ných i vypomáhajúcich závodov. 
Tým, ktorí mali po 19.novembri 
najviac hlavy v smútku, sme polo-
žili nasledujúce otázky:

Jana GEROVÁ

�OZ Beòu� spracoval za rok od padnu-

chode (najmä v druhom polroku) nám 
najviac komplikovali plynulos� spraco-
vania kalamity.�

Ing. VLADIMÍR I�DINSKÝ, riadite3⁄4 OZ Beòu�

�Po 19.11.2004 sme si dali dva ciele: èo 

ponúkajúce moderné viacúèelové stroje. 
Kalamita gravitovala na dva z na�ich �ty-
roch expedièných skladov a samozrejme 
tak presahovala ich kapacitu. Bolo preto 

Ing. JOZEF HERUD, riadite3⁄4 OZ Námestovo:

�Pred rokom sme si mnohokrát kládli bola na ve3⁄4mi dobrej úrovni. Vypomáha-bola na ve3⁄4mi dobrej úrovni. Vypomáha-

Ing. RUDOLF KUÈERÍK, riadite3⁄4 OZ L. Hrádok:

�
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nezvládneme. Veï aj na�i pracovníci sa 
zúèastnili spracovania kalamity na Èier-
nom Balogu a Prievidzi. I�lo v�ak iba 
o �a�bu, pribli�ovanie a odvoz, nie ob-
chod s drevom. Poèiatoèné rozpaky, �e 
tzv. �na�e drevo� bude predáva� niekto 
iný, sa hneï rozplynuli a ukázalo sa, �e 
pomoc v spracovaní bez zaobchodovania 
drevnej hmoty by nebola skutoènou po-
mocou. Spolupráca s obidvoma závodmi 
� �ilinou a Prievidzou � bola ve3⁄4mi dobrá 
a vyu�ívam aj túto mo�nos�, aby som sa 
im poïakoval za pomoc a korektnos� pri 
rie�ení spoloèných problémov.�

Aké skúsenosti máte so �tátnou 
správou �P?

�Situácia bola a stále je 
zlo�itá. Na jednej strane 

sme boli viazaní vo vz�ahu k spracovaniu 
kalamity lesníckou legislatívou (aj odbor-
nos�ou a presvedèením svojich zamest-
nancov) a zákonom o �tátnom podniku. 
Ten ukladá organizácii stara� sa o lesný 
majetok �tátu starostlivos�ou riadneho 
hospodára, re�pektujúc pritom i zákon 

o ochrane prírody a krajiny. Na druhej 
strane orgány �tátnej správy �P dô-
sledne uplatòovali Zákon è. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny (akoby 
jediný platný) a v zdåhavých konaniach 
reagovali na na�e �iadosti o udelenie sú-
hlasov na spracovanie kalamity v zmysle 
§12 uvedeného zákona. Aký je výsledok? 
Bez náznaku akýchko3⁄4vek osobných 
rozporov vo vz�ahu k pracovníkom �S 
�P si OZ L. Hrádok voèi týmto orgánom 
uplatòuje náhradu �kody, ktorá bola 
na majetku �tátu spôsobená uplatòo-
vaním (a z na�ej strany re�pektovaním) 
Zákona è. 543/2002 Z.z. orgánmi �S �P. 
Spor zrejme skonèí na súde...�

Ako by ste zhodnotili súèinnos� 
3⁄4udí z rôznych kútov Slovenska, ktorí 

sa stretli pri spracovaní kalamity na OZ 
Beòu� a boli takpovediac �odsúdení� 
na spoluprácu? Akú spätnú väzbu ste 
dostali od va�ich zamestnancov, ktorí 
v rámci vytvorených stredísk spolupra-
covali s príslu�nými  správami na tomto 
kalamitnom závode?

disko pri LS Beòu�. Poèas spracovania 
kalamity od decembra 2004 do novem-
bra 2005 tu pracovali nielen dodávate-
lia z ná�ho regiónu, ale aj zo stredného 
a severného Slovenska a domáci. Poèas 
týchto mesiacov sme si vymenili mno�-
stvo skúseností a zistili sme, �e 3⁄4udia, aj 
keï z rôznych kútov Slovenska, sú stále 
pracovití, skromní a slu�ní. Dodávate-
lia z ná�ho regiónu získali skúsenosti 
hlavne s prácou s ihliènatým drevom, 
manipuláciou na OM a lanovkami. Spo-
luprácu s domácou lesnou správou a OZ 
mo�no jednoznaène hodnoti� ako dobrú. 
Snahou obidvoch strán bolo vzniknuté 
problémy rie�i�.� 

 �Dá sa  poveda�, �e vz�ahy, ktoré vznikli 
pri spracovaní kalamity medzi 3⁄4uïmi, 
mô�em hodnoti� kladne. Kolegovia z do-
máceho OZ Beòu� ako aj LS Pohorelá 
nám v�dy vy�li v ústrety. Pri rie�ení 
akéhoko3⁄4vek problému sa nám neotoèili 
chrbtom, ale v�dy spolupracovali, èo nám 
v nemalej miere pomohlo pri spracováva-
ní kalamity. Vzájomná tolerancia a dobré 
vz�ahy vládli aj medzi pracovníkmi iných 
OZ, ktorí spracovávali kalamitu na su-
sedných pracovných poliach. Spracová-
vatelia kalamity na OZ Beòu� vytvorili 
jednoliaty celok, ktorých hlavným kré-
dom bolo spracova� kalamitu.�    

 �Ná�  OZ u� v minulosti pomáhal spra-
cova� kalamitu na OZ Èierny Balog 
a aj doma sme v rokoch 1999 a� 2001 
spracovali vy�e 350 tis.m3 veternej a ná-
mrazovej kalamity. Tak�e sme vlastne 
na kalamitu zvyknutí.

Na�ou úlohou bolo spracova� 
20 tis. m3 kalamity na LS Závadka. Po-
èiatoèná predstava, �e budeme hotové 
sortimenty dodáva� z OM, sa nenaplnila 
kvôli poveternostným a terénnym pod-

mienkam. Zaèali sme v decembri 2004, 
av�ak v polovici januára 2005 sme mu-
seli pracovné skupiny kvôli mno�stvu 
snehu odvola�. Pokraèova� sme mohli 
a� v apríli, kedy sme  otvorili aj ES na Po-
lomke, kde pracovali dva nakladaèe. 
Výrobné problémy sme rie�ili vo ve3⁄4mi 
dobrej spolupráci s domácim OZ Beòu� 
a LS Závadka, a to aj vïaka riadite3⁄4ovi 
Ing. V. I�dinskému, vedúcemu lesníckej 
výroby Ing. M. Oravkinovi, ved. LS Závad-
ka Ing. S. Kubandovi, �a�bovému tech-
nikovi J. Horvátovi a lesníkom Pu�o�ovi 
a  Fedorkovi.     

Ktoré skúsenosti získané po-
èas spracovania kalamity budete môc� 
v budúcnosti vyu�i� na va�om OZ?

�Vo väè�om meradle 
ako na domácom OZ 

sme robili manipuláciu na odvoznom 
mieste. Na rozdiel od ostatných vypo-
máhajúcich závodov sme si nezriadili 
expedièný sklad. Odvoz zdru�ených vý-
rezov a surových kmeòov sme realizovali 
z horných skladov pomocou navádzacích 
poloprívesov. Pod3⁄4a na�ich informácií 
z viacerých horných skladov sa doteraz 
robil odvoz iba sólo vozidlami. V mno-
hých prípadoch bola dôle�itá spolupráca 
s domácim OZ. A to hlavne kvôli rôznym 
stupòom ochrany v jednotlivých dielcoch 
pri �a�be dreva, ako aj pri sprístupòovaní 
dielcov, nehovoriac u� o NAPANT-e. Ïal-
�ou skúsenos�ou bola výmena lesníkov. 
Zistili sme, �e priemerne hodnotení od 
jedného vedúceho lesnej správy boli ove-
3⁄4a lep�í ako ve3⁄4mi dobrí od druhého vedú-
ceho lesnej správy. Táto skúsenos� mala 
hlavne súvis s potrebou vydávania dreva 
aj 16 hodín denne.�

�Ná� OZ pri spracova-
ní kalamity prvýkrát 

pou�il technológiu v kombinácii lanovky 
s procesorom a vývoznou súpravou. Malo 
to dve výhody. Lanovkou sa kalamitná 
hmota pribli�ovala stromovou metódou, 
èím uvo3⁄4nená plocha sèasti zostala bez 
haluziny.  Tým odpadol výkon uhadzo-
vania haluziny. No a pou�itím proceso-
ra, ktorý kmene odvetvoval a krátil, sa 
vytvoril priestor pre nasadenie �tiepko-
vaèa, ktorý z haluziny a vrchoviny mô�e 
vyrába� �tiepku. Tak sa vlastne zu�itkuje 
hmota, ktorá pri nasadení be�ných tech-
nológií zostáva v poraste. Pri kalamit-
ných ve3⁄4koplo�ných spracovaniach má 
táto technológia o to väè�í význam.�
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�Situácia bola a stále je 
zlo�itá. Na jednej strane 

sme boli viazaní vo vz�ahu k spracovaniu 

R. KUÈERÍK:
�Vo väè�om meradle 
ako na domácom OZ 

sme robili manipuláciu na odvoznom 

M. STRMEÒ:

�Ná� OZ pri spracova-
ní kalamity prvýkrát 

pou�il technológiu v kombinácii lanovky 

J. TOMÁ�:

Mounty Man q2 -  Lanovková 
technológia MOUNTY 4000

Oslovili sme aj riaditeľov 
odštepných závodov, ktoré sa ako 
vypomáhajúce zúčastnili na spraco-
vávaním kalamity na OZ Beňuš. Tu sú 
ich odpovede na otázky, ktoré sme 
im položili:

�OZ Vranov mal zriadené kalamitné stre-

dobrej spolupráci s domácim OZ Beòu� 
a LS Závadka, a to aj vïaka riadite3⁄4ovi 
Ing. V. I�dinskému, vedúcemu lesníckej 
výroby Ing. M. Oravkinovi, ved. LS Závad-

Ing. MARTIN  STRMEÒ, riadite3⁄4 OZ Vranov:

 �Dá sa  poveda�, �e vz�ahy, ktoré vznikli 

z viacerých horných skladov sa doteraz 
robil odvoz iba sólo vozidlami. V mno-
hých prípadoch bola dôle�itá spolupráca 
s domácim OZ. A to hlavne kvôli rôznym 

Ing. JÁN TOMÁ�, riadite3⁄4 OZ �arnovica:

 �Ná�  OZ u� v minulosti pomáhal spra-

s procesorom a vývoznou súpravou. Malo 
to dve výhody. Lanovkou sa kalamitná 
hmota pribli�ovala stromovou metódou, 
èím uvo3⁄4nená plocha sèasti zostala bez 

Ing. LADISLAV BAKAY, riadite3⁄4 OZ Krupina:
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Ktoré z technológií nasadených 
v rámci spracovania kalamity z novem-
bra 2004 sa vám najviac osvedèili?

�OZLT B. Bystrica  sa poèas celé-
ho roka 2005 venoval popri prebiehajú-
com procese vnútorných organizaèných 
zmien (vytváranie regionálnych stredísk 
lesnej techniky) aj spracovávaniu ka-
lamity z novembra 2004. Okam�ite od 
zaèiatku boli najväè�ie po�iadavky ka-
lamitných OZ kladené na technológie 
pribli�ovania dreva lesnými lanovkami. 
Z celkového poètu na�ich 14 lesných la-
noviek bolo 10 lanoviek permanentne na-
sadených na kalamitných pracoviskách. 
Z toho 8 lanoviek na OZ Beòu� v èlenení: 
3 �a�ké lanovky (lanovka-horský har-
vester MOUNTY 4000+, 2 lanovky Steyer 
KSK-16), 4 stredné lanovky (2 lanovky 
Larix-550, 2 lanovky Larix 3T) a 1 3⁄4ah-
ká lanovka (Larix-Kombi H) zapo�ièaná 
ako dar od VÚC Trnava pre �.p. LESY 
SR. Na OZ Námestovo sme nasadili 2 la-
novky (1 �a�ká - Steyer KSK-16, 1 stredná 
- Larix 3T).

V rámci strojných investícií sme 
koncom júna 2005 dostali aj nový har-
vester univerzálnej kategórie vhodný pre 
nasadenie do rubných aj predrubných 
�a�ieb, typ JOHN DEERE 1270 D. Pred-
nosti komplexnej harvesterovej tech-
nológie sme v�ak mohli  naplno zaèa� 
vyu�íva� a� po dodaní vývoznej kolesovej 
súpravy - forwardera, typ JOHN DEERE 
1110 D, od októbra 2005. Prvé poznat-
ky z nasadenia a prevádzkovania tejto 
technológie v kalamite na OZ Beòu� boli 
pozitívne, o èom svedèila aj spokojnos� 
pracovníkov tohto OZ s kvalitnou prácou 
operátorov OZLT pri odovzdávaní prvých 
ukonèených pracovísk v kalamitných po-
rastoch nad obcou �umiac.�

Poci�ovali ste nedostatok niekto-
rých �a�bových prostriedkov?

�Z odpovedi na predchádzajúcu 
otázku je jasné, �e nepostaèujúce boli 
kapacity lesných lanoviek. Neboli sme 
schopní pokry� svojimi kapacitami po�ia-
davky kalamitných ani vypomáhajúcich 
od�tepných závodov. Vzh3⁄4adom na zo-
stávajúce porasty, predov�etkým na OZ 
Beòu�, je mo�né predpoklada�, �e táto 

situácia sa bude opakova� aj 
v roku 2006.

Z poh3⁄4adu OZLT sa 
nám javili ako nedostatoèné 
aj kapacity v opravách a údr�-
be lesnej cestnej siete. Poèas 
celého roka sme mali na OZ 
Beòu� nasadené zemné stro-
je, dozéry a gréder. No a ani 
denné nasadenie 7-8 sklápa-
èov na zavá�ky zvá�nic nebolo 
niekedy postaèujúce.�

Ako by ste zhodnotili 
prístup va�ich pracovníkov 
v rámci spracovania kala-
mity a kvalitu ich práce? Je 
v tejto oblasti e�te èo zlep-
�ova�?

�Myslím si, �e prístup 
pracovníkov OZLT v rámci 
spracovania kalamity bol vo 
väè�ine prípadov ve3⁄4mi zod-
povedný. Je potrebné sa im 
poïakova�, veï i�lo o prácu 
vo vysokorizikových kalamit-
ných podmienkach.�

�V�etci pracovníci, 
ktorí boli pri tom, sa v 

nemalej miere podie3⁄4ali na rýchlom a kva-
litnom spracovaní kalamity s my�lienkou 
�nie ako to nespravi�, ale ako to urobi� èo 
najrýchlej�ie a najlep�ie�. Zvlá�� by som 
v�ak chcel vyzdvihnú� Marcela Búciho, 
ktorý  ako prvý e�te v decembri 2004 za-
èal pôsobi� na LS Pohorelá, a zároveò Fi-
lipa Adamca, ktorý ako sa hovorí �do roka 
a do dòa� tieto práce v novembri 2005 
ukonèil. Nemalou mierou prispel aj Ing. 
Ján Sitár, �a�bár OZ �arnovica a zároveò 
vedúci kalamitného strediska Pohorelá, 
ktorý okrem svojej práce doma operatív-
ne rie�il v�etky problémy, ktoré vznikali 
pri spracovaní kalamity na OZ Beòu�. 
Ak som aj spomenul len niektorých z vás, 
moje poïakovanie patrí samozrejme aj 
v�etkým ostatným pracovníkom OZ �ar-
novica, ktorí sa väè�ou èi men�ou mierou 
podie3⁄4ali na spracovaní kalamity.�

�Chcel by som spo-
menú� aspoò mená 

dvoch pracovníkov, ktorí výraznou mierou 
prispeli k rýchlemu a kvalitnému spraco-
vaniu kalamity. Je to Ján Rodák, vedúci 
pracovnej skupiny, ktorá obsluhovala 
lesnú lanovku Steyer KSK-16. Pod jeho 
vedením dosahovala táto pracovná sku-
pina priemerné mesaèné výkony 1000 m3 
vy�a�eného a priblí�eného dreva na OZ 
Beòu�. Ïalej si pochvalu zaslú�i aj Peter 
Pü�pöky, vodiè, ktorý mesaène v priemere 
odviezol 1800 a� 2000 m3  dreva.�          

�Na na�om kala-
mitnom stredisku 

pracovali celých 11 mesiacov dvaja 
THZ. Výraznou mierou k splneniu úloh 
prispel hlavne pán �tefan Kri�ka (vedúci 
kal. strediska) ako aj lesník pán Matú� 
Mlej. Pracovali denne niekedy aj 18 ho-
dín, pre�ili mnohé stresové situácie, boli 
vzdialení od svojich rodín takmer rok. 
Dokázali fungova� relatívne samostatne, 
operatívne rie�ili situácie a prestali rozu-
mie� slovu nedá sa.�

�Ve3⁄4ké poïakovanie 
za organizaèné zvlád-

nutie úloh patrí vedúcemu kalamitného 
strediska p. Jánovi Horniakovi, vedúce-
mu ES Polomka p. Gregáòovi, p. �iakovi, 
p. Murínovi a lesníkom: Potockému, Pav-
lendovi, Èavojskému, obom Pixiadovcom, 
Vicianovi a Laurincovi. Celkovo sme na 
OZ Beòu� spracovali 23 tis. m3 kalami-
ty a to aj za pomoci na�ich dodávate3⁄4ov 
prác. Ïakujem p. Kohútovi, Miklovi, Gon-
dovi, Beòovi, Michalíkovi, Valachovcom, 
Ivanièovi, Gajdo�ovi a ïal�ím. Kalamita 
ukázala zomknutos� rôznych 3⁄4udí v boji 
s prírodou, s rýchlym a správnym rie�e-
ním problémov. Utu�ili sme staré priate3⁄4-
stvá a nadobudli nové skúsenosti.�

�Úspe�ný postup v od-
straòovaní následkov 

kalamity je zásluha celého kolektívu OZ 
Beòu� a menný zoznam 3⁄4udí, ktorí by si 
zaslú�ili absolutórium, by bol ve3⁄4mi dlhý  
- od vedenia závodu a� po pracovníkov 
prijatých na kalamitu na dobu urèitú. 
Ve3⁄4a 3⁄4udí obetovalo týmto úlohám doslova 
v�etok svoj vo3⁄4ný èas a pracovali na hra-
nici svojich mo�ností. Za to v�etko sa im 
chcem poïakova� a popria� im ve3⁄4a pevné-
ho zdravia a síl, aby sme spracovanie ka-
lamity dotiahli  do úspe�ného konca.�  

�V�etci pracovníci, 
ktorí boli pri tom, sa v 

nemalej miere podie3⁄4ali na rýchlom a kva-

J. TOMÁ�:

�Chcel by som spo-
menú� aspoò mená 

dvoch pracovníkov, ktorí výraznou mierou 

M. SLOTTA:

�Na na�om kala-
mitnom stredisku 

pracovali celých 11 mesiacov dvaja 

M. STRMEÒ:

�Ve3⁄4ké poïakovanie 
za organizaèné zvlád-

nutie úloh patrí vedúcemu kalamitného 

L. BAKAY:

�Úspe�ný postup v od-
straòovaní následkov 

kalamity je zásluha celého kolektívu OZ 

V. I�DINSKÝ:

Nároèná práca pilèíkov na OZ Beòu�

Lanovka MOUNTY 4000

Na záver tejto mini an-
kety sme položili pár otázok aj             
Ing. MIROSLAVOVI SLOTTOVI, riadi-
teľovi OZLT B. Bystrica:

A čo dodať úplne na záver? 
Azda len mená niektorých z tých, 
ktorí, ako sa vyjadril pán Strmeň, 
„prestali rozumieť slovu nedá sa“. 
Vďaka patrí ale všetkým vám, ktorí 
ste svojou zodpovednou prácou  
prispeli k úspešnému zvládnutiu 
tejto ťažkej situácie.

�
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prostøednictvím své dceøiné spoleènos-
ti CE WOOD Slovakia s.r.o. v TANAP-u 
na Ochranném obvodì Dolný Smokovec. 
Na zbytkové objemy, a to zejména v te-
rénnì nepøíznivých lokalitách, byly pou-
�ity klasické motomanuální technologie. 
Dal�í aktivitou bylo nasazení lanovko-

vých technologií u Lesù SR, konkrétnì 
na OZ Beòu�. Celkem 6 vì�ových lanovek 
zde zatím zpracovalo objem cca 17 000 
m3 døíví.Poslední aktivitou bylo nasazení 
harvestorù prostøednictvím na�í dceøiné 
spoleènosti FORESTA WOOD a.s. na OZ 
Námestovo (cca 15 000 m3) a OZ Ro�òava 
(cca 2 500 m3).

Mezi na�e pozitivní sku�enos-
ti jednoznaènì patøí, �e po okam�itém 
�oku ze zpùsobené �kody jsme byly 
svìdky velmi rychlého a profesionálního 
jednání slovenských lesníkù. Dále sme 
zaznanemali dobrou úroveò komuni-
kace slovenských lesníkù a jejich velmi 
dobrý pøehled o stavu kalamity, který se 
pøedev�ím projevil v organizaci rozmís�o-
vání výpomocných kapacit. Mezi pozitiva 
rozhodnì taky patøilo dodr�ování uzavøe-
ných dohod a kvalitní spolupráce pøi øe-
�ení provozních zále�itostí. 

Mezi ty ménì pozitivní skuteè-
nosti naopak øadíme malou zku�enost 
slovenského lesnictví s harvestorový-
mi technologiemi, dále nepøipravenost 
legislativy na tak rozsáhlou kalamitu 
a na mo�nost nasazení harvestorových 
technologií. Jedná se o problémy spojené 

s ciachováním, evidencí a expedicí døev-
ní hmoty, které velmi zdr�ovaly výrobu 
a pøená�ely se tak do nákladù zpraco-
vatele. Negativami byl také absolutní 
nedostatek lanovkových systémù, nízká 
úroveò pravomocí organizaèních jed-
notek a z toho plynoucí nemohoucnost 
pøi rozhodování o otázkách obchodních 
vztahù a cenové úrovnì. V neposlední 
øadì nám práci komplikovalo taky ne-
dostateèné zpøístupnìní rozsáhlých les-
ních komplexù.� 

�V mesiacoch január a� novem-
ber 2005 sme spracovali  cca 40 000 
m3 kalamity na OZ Beòu�. Pou�ili sme 
lanovkovú technológiu MOUNTY 4000+ 
(�peciálna lanovka s harvestorovou hla-
vicou) a 2 lanovky MOUNTY 4000.

Hneï v úvode by som sa chcel 
poïakova� v�etkým pracovníkom OZ 
Beòu� a LS Polomka, ktorí boli v�dy 
ochotní pomôc� pri rie�ení akýchko3⁄4vek 
organizaèných i technických �a�kostí. 
Na zaèiatku som poci�oval jazykovú ba-
riéru ako vá�ny problém, ktorý sa neskôr 
ukázal ako menej podstatný. Myslím si, 
�e sa nám napriek v�etkému v�dy poda-
rilo nájs� rie�enie, ktoré bolo prijate3⁄4né 
pre obe strany. 

Èo sa týka negatívnych skúse-
ností, na�li sa aj tie, ale nebolo ich ve3⁄4a. 
Týkali sa najmä odvozu dreva a celkovej 
logistiky. Kontinuálny odvoz dreva je 
zvlá�� pri lanovkovom systéme MOUNTY 
ve3⁄4mi dôle�itý. Nevyhovujúci technický 
stav lesnej cestnej siete (najmä v jarnom 
období), nedostatok nákladných áut 
a zèasti zastaralá technika pou�ívaná na 
odvoz dreva a z toho plynúce èasté opra-
vy, boli príèinou obèasných improvizácii 
zo strany posádky lanovky. No a èo stále 
nemô�em pochopi�, je neochota vodièov 
nákladných áut pou�íva� v zimnom ob-
dobí snehové re�aze. Je to nieèo, èo je 
u nás v Rakúsku úplne be�ná vec. Ale 
i to sa u� postupne lep�í. Za nie ve3⁄4mi 
produktívnu pokladám aj tú skutoènos�, 
�e drevo je príli� èasto prekladané, pokia3⁄4 
sa dostane z miesta výroby ku koneèné-
mu zákazníkovi. A to stojí èas a peniaze. 

Ak by som to mal v skratke zhr-
nú�, v�etci sme mali mo�nos� nauèi� sa 
nieèo nové. Postupom èasu na�a spolu-
práca nadobúdala èoraz harmonickej�í 

charakter a dnes jej nemo�no u� niè vy-
tknú�. Dúfam, �e bude rovnako dobrá aj 
v roku 2006.�  

s.r.o. spolupracuje s LESMI SR od svoj-
ho vzniku v roku 2003. Realizovali sme 
spoloène pilotné projekty, súvisiace so 
zavádzaním harvesterových technoló-
gií  do lesnej prevádzky a so strojovým 
spracovaním a následným vyu�itím bio-
masy. Na spracovaní kalamity sme sa 
zaèali podie3⁄4a� u� 42 hodín po jej vzniku 
nasadením harvesterov na uvo3⁄4òovanie 
priechodnosti ciest v Tatranskej Lomnici 
a na Èertovici. Okrem ôsmich harveste-
rových  uzlov sme pri  spracovaní kalami-
ty vyu�ili aj klasické metódy �a�by dreva 
spojené pribli�ovaním  pomocou trakto-
rov  LKT, UKT, HSM aj lanoviek.

U� pred tým, ale následne aj vïa-
ka kalamite, sme sa stretávali s ve3⁄4kým 
mno�stvom profesionálnych lesníkov na 
mnohých od�tepných závodoch �.p. LESY 
SR. Mohli sme spozna� ve3⁄4a naozaj pre 
les zapálených odborníkov na v�etkých 
riadiacich úrovniach podniku. Potom 
trocha zamrzí, keï sa stretnete aj so situ-
áciou, kedy politika nahradzuje profesio-
nalitu. Spracovanie takej ve3⁄4kej kalamity, 
ako vás postihla, je v�dy organizaène, 
technologicky, logisticky aj obchodne 
neobyèajne zlo�itým procesom. Ale prá-
ve preto bola �kalamita� aj akýmsi zväè-
�ovacím sklom, pod ktorým bolo dobre 
vidie� ako politika negatívne ovplyvnila 
napríklad rýchlos� nastavenia pravidiel 
pre spracovanie kalamity, ale nakoniec 
aj kvalitu týchto pravidiel. Dnes si v�etci 
vravíme, vy � �tátni lesníci i my � va�i 
partneri, ako sme to v�etko dobre zvládli 
a ko3⁄4ko kubíkov  sme spracovali. Akoby 
sme chceli zabudnú�, ako èasto sme mali 
zviazané ruky  politikmi a byrokraciou.  
Doká�eme si prizna�, �e sa mohlo urobi� 
ove3⁄4a viac? Myslím, �e nie... 

Preto�e som v úvode chválil vy-
sokú profesionalitu pracovníkov LESOV 
SR myslím si, �e mô�em by� v jednom 
prípade trocha viac kritický. Ka�dý pra-
covník kalamitného závodu mohol k svo-
jej úlohe pristúpi� rôznym spôsobom. 
Väè�ina demon�trovala svoj mana�érsky 
a lesnícky fortie3⁄4 v s�a�ených podmien-
kach kalamity, no niektorí jednotlivci 
pravdepodobne vyu�ili situáciu skôr na 
iné ciele.  Boli sme dokonca obvinení, 
�e sme ukradli drevo, ktoré ale pod3⁄4a 
zmluvy bolo u� na�e. Aj v tomto prípade 
e�te èakáme odpoveï na otázku, èi to bol 
iba príklad neprofesionality, alebo hlb�í 
zámer ako nás po�kodi�. Polícia aj proku-
rátor obvinenie zamietli. Prípad je uzav-
retý. Niè sme neukradli. Drevo bolo na�e 
a riadne sme zaò v súlade so zmluvou za-
platili. Tieò na na�om dobrom mene ale 
ostal. Je trocha nezdvorilé �iada� touto 
cestou, aby sa nám niekto ospravedlnil, 
ale myslím, �e ove3⁄4a hor�ie je, keï niekto 
nevie, �e aspoò to sa patrí.  

Forwarder nasadený s harvesterom 
na LS Èervená Skala

Svetlá a tiene spolupráce so 
zahraničnými partnermi

Slovenská kalamita a zahraničné fi rmy. Bez tohto spojenia by sa štátnemu 
podniku LESY SR určite nepodarilo tak rýchlo a kvalitne spracovať novembrovú 
kalamitu. Na druhej strane kalamita na Slovensku fi rmám spoza hraníc umož-
nila zlepšiť si ich hospodárske výsledky. Nás zaujímali názory predstaviteľov 
aspoň troch z nich na spoluprácu s lesníkmi zo š.p. LESY SR, na to, čo v nej 
hodnotia pozitívne a čo negatívne. 

Jozef MARKO

�Spoleènost CE WOOD a.s. pracovala 

s ciachováním, evidencí a expedicí døev-
ní hmoty, které velmi zdr�ovaly výrobu 
a pøená�ely se tak do nákladù zpraco-
vatele. Negativami byl také absolutní 

Ing. BOHDAN ZVONÍÈEK, 
riadite3⁄4 divízie lesnej výroby, CE WOOD a.s.:

�V mesiacoch január a� novem-

les zapálených odborníkov na v�etkých 
riadiacich úrovniach podniku. Potom 
trocha zamrzí, keï sa stretnete aj so situ-
áciou, kedy politika nahradzuje profesio-
nalitu. Spracovanie takej ve3⁄4kej kalamity, 

MARKUS KRENN, 
KONRAD FORST-TECHNIK  GmbH:

�Na�a spoloènos� LESS & Co, 

Ing. JAN VÁCLAVÍK, konate3⁄4 LESS & Co, s.r.o. 
a podpredseda predstavenstva LESS a.s:

�
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Kto zavítal do septembra 
minulého roku na expedièný sklad 
(ïalej ES) v Tornali do tzv. kancelár-
skych priestorov, urèite ním nebol 
nad�ený. Pozostával z nieko3⁄4kých 
starých unimobuniek, z ktorých 
niektoré u� dlhodobo neboli vyu�íva-
né kvôli schátralosti.

V najzachovalej�ej z nich e�te 
donedávna pracovali traja technicko � 
hospodárski zamestnanci. Samozrej-
me, �e tam prichádzali aj cudzí 3⁄4udia, 
hlavne odberatelia dreva. Za posledné 
dva roky, vïaka úspe�ným aukciám 
dreva, aj obchodní partneri, ktorí urèi-
te nie sú zvyknutí na takéto pracovné 
prostredie. O jeho nevhodnosti svedèí 
aj záznam z kontroly Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom v Rimavskej Sobote zo dòa 
11.7.2005, ktorý kon�tatuje poru�enie 
predpisov na ochranu zdravia 3⁄4udí 
v pracovnom prostredí.

U� v lete roku 2004 som sa 
v spolupráci s vedením ná�ho OZ 
zamý�3⁄4al nad zlep�ením uvedeného 
stavu. My�lienky z roku 2004 sa za-
èali realizova� v roku 2005.

Prvým dôle�itým krokom bolo 
stretnutie so zástupcami stavebného 
úradu mesta Torna3⁄4a, projektantom 
Ing. Grékom a dodávate3⁄4mi hlavných 
stavebných prác, ktoré úspe�ne za-
stre�il vedúci LS Torna3⁄4a. Na stret-
nutí boli dohodnuté hlavné zámery 
a spôsob ich realizácie. Vïaka nemu 
bol projekt stavby 3.8.2005 na mo-
jom stole a na GR Banská Bystrica, 
odbore investícií, u Ing. Bohumela.

Nasledovalo zahrnutie stavby 
do plánu investícií na rok 2005. Ïal-
�ím krokom bolo oslovenie hlavných 
dodávate3⁄4ov prác. Najväè�ím a naj-
dôle�itej�ím bol sesterský OZ Be-

òu� s jeho pridru�enou drevárskou 
prevádzkou v Závadke nad Hronom. 
Nieko3⁄4ko jednaní s p. Macu3⁄4ovou, 
Ing. Tabernausom z ústredia OZ 
Beòu� a vedúcim drevárskej výroby 
p. Èupkom prinieslo svoje ovocie 
a príprava stavby zaèala. Súèasne 
prebiehalo vybavenie stavebného po-
volenia. Po získaní v�etkých potreb-
ných vyjadrení k stavbe bolo vydané 
13.9.2005 mestom Torna3⁄4a.

Po podpísaní zmlúv s dodáva-
te3⁄4mi stavba zaèala 19.9.2005. Na-
ko3⁄4ko mal OZ Beòu� projekt stavby 
k dispozícii u� od augusta, materiál 
bol u� pripravený a stavba rýchlo 
napredovala. Budova pozostáva 
z drevenej stavby na betónovom zá-
klade vrátane studne a nepremoka-
vej �umpy. Nachádzajú sa v nej dve 
kancelárie, �atòa a hygienické zaria-
denie. Vykurovanie je elektrickými 
konvertormi.

Za realizáciu stavby patrí vïa-
ka v�etkým, ktorí sa o to prièinili. Za 
bezproblémové zahrnutie stavby do 
plánu investícií na rok 2005 sa chcem 
touto cestou poïakova� Ing. Bohume-
lovi a Ing. Kalinovi. Z dodávate3⁄4ov sa 
jedná hlavne o pridru�enú drevársku 
výrobu OZ Beòu�, ktorá zrealizovala 
najväè�iu èas� stavby. Za zhotovenie 
základov, osadenie �umpy a studne 
patrí poïakovanie firme MISNA Èol-
tovo a za kompletnú elektrifikáciu 
firme Ing. Knopp 1⁄4ubomír.

Po celkovom dokonèení stavby 
a úprave okolitého terénu bude dob-
re slú�i� zamestnancom ES Torna3⁄4a. 
Z hrdos�ou budú v nej reprezentova� 
LESY SR, ktoré im výrazne zlep�ili 
ich pracovné prostredie.
Ing. Marek Nosko je referent technickej 

prípravy výroby na OZ Revúca

Nová sociálno - prevádzková budova na expedičnom sklade v Tornali

Marek NOSKO

Biela stopaBiela stopa
Sobota 11. 2. 2006

Biela stopa SNP � 25 km Banská 
Bystrica - Králiky

Organizátor pretekov: 
Obèianske zdru�enie Biela stopa 

SNP Banská Bystrica

TJ Dukla Biela stopa 
SNP Banská Bystrica

�portový klub Kartik

Spoluorganizátor pretekov: 
Mesto Banská Bystrica 

Obec Králiky 

�tart/Cie3⁄4: 
Králiky - ly�iarsky �tadión
hromadný �tart pre v�etky 

kategórie o 10:30 hod.

Biela stopaBiela stopa

Sneh na kosodrevine II., 
olej, r.2005

autor: Miroslav Bárdi

�
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Od myšlienky 
k realizácii



Nav�tívte 
OZ Èadca

Milan LA�

Kysuce. Malièký región le�iaci 
v najseverozápadnej�om kúte Slovenska 
vymedzený hranicami s Èeskou repub-
likou a Po3⁄4skom. Z juhu strá�i vstup 
na územie majestátna Kysucká brána 
so svojimi vrchmi Brodniankou (720 m 
n. m.) a Rochovicou (640 m n. m.)  O pre-
va�ne smrekové lesné porasty na ploche 
okolo 30 tis. ha sa starajú pracovníci Od-
�tepného závodu Èadca.

Drsná príroda Kysúc bola dlho 
preká�kou trvalého osídlenia. Najstar�ie 
stopy 3⁄4udskej èinnosti boli zaznamenané 
v ju�nej èasti regiónu v okolí teraj�ieho 
Kysuckého Nového Mesta. Na vrcholoch 
Ve3⁄4kého Vretena (820 m n. m.) a 1⁄4a-
donhory (999 m n. m.) sa nachádzajú 
pozostatky útoèiskových hradísk vysta-
vaných 3⁄4udom lu�ickej kultúry. Na arche-
ologickom nálezisku Koscelisko v obci 
Rado3⁄4a sú pozostatky prvého osídlenia 
zo star�ej doby �eleznej (700 � 450 pred 
n. l.). Masívnej�ie osídlenie regiónu na-
stalo a� v období vala�skej kolonizácie 
koncom 15., ale najmä v 16. stor. V tomto 
období získali Kysuce príznaèný kopani-
èiarsky ráz krajiny.

Obdivovatelia kultúrno-historic-
kých pamiatok iste radi nav�tívia stále 
i doèasné expozície Kysuckého múzea 
v Èadci. V Ka�tieli v Radoli je sprístupne-
ná stála expozícia - Star�ie dejiny Kysúc. 
Ka�tie3⁄4 pochádza z tretej �tvrtiny 16. stor.  
V ka�tieli v O�èadnici, ktorý pochádza 
z prvej polovice 19. stor., je umiestnená 
Kysucká galéria. Viac o �ivote na�ich 
predkov sa náv�tevníci mô�u dozvedie� 
v Múzeu kysuckej dediny v obci Nová  By-
strica � Vychylovka. Do prírodného skan-
zenu sú tu prenesené viaceré drevené 
stavby zo zátopovej oblasti vodárenskej 
nádr�e Nová Bystrica. Expozíciu tvoria 
obytné, hospodárske a sakrálne stavby, 
ako aj jedineèná technická pamiatka -  
úzkorozchodná lesná �eleznièka, ktorá je 
vyhlásená za národnú kultúrnu pamiat-
ku. Úvra�ový ko3⁄4ajový systém s piatimi 
úvra�ami slú�i na prekonanie vý�kového 
rozdielu (prevý�enie 218 m) 

a sedlom Beskýd na Orave, je svetovou 
raritou jedinou svojho druhu v Európe. 

Pútnické miesto na vrchu �ivèá-
ková neïaleko mesta Turzovka urèite 
priláka ve3⁄4ké mno�stvo veriacich náv-
�tevníkov nielen zo Slovenska. Na vrcho-
le je vybudovaná kaplnka Panny Márie 
Krá3⁄4ovnej pokoja. V jej okolí sa nachádza 
nieko3⁄4ko lieèivých prameòov. Z obce 
Koròa a mesta Turzovka vedie na vrchol 
krí�ová cesta.

Prírodnou dominantou oblasti je 
bezpochyby najvy��í vrchol Kysúc � Ve3⁄4-
ká Raèa (1 236 m n. m.).  Vo vrcholovej 
èasti je vyhlásená prírodná rezervácia 
zameraná  na ochranu zachovaných pô-
vodných bukových a smrekových poras-
tov ako aj pieskovcových pseudojaskýò. 
Je tu zriadený hranièný prechod pre 
pe�ích turistov, ktorý umo�òuje náv�te-
vu národného parku v susednom Po3⁄4sku 
� �iwiecki Park Krajobrazowy. Na sva-
hoch masívu Ve3⁄4kej Raèe je vybudované 
atraktívne turistické centrum Snowpa-
radise � Ve3⁄4ká Raèa s komplexom ly-
�iarskych zariadení. V lete je v prevádzke 
zábavný park s rôznymi adrenalínovými 
atrakciami. 

Skutoènou raritou ne�ivej príro-
dy je výskyt pieskovcových skalných gú3⁄4, 
ktoré sa nevyskytujú nikde inde na Slo-
vensku. Mo�no ich vidie� v opustenom 
kameòolome za obcou Milo�ová ako 
i na chránenom nálezisku Klokoèovské 
skálie. Skalné útvary s priemerom 0,3 a� 
2,6 m majú vajcovitý a� gu3⁄4ovitý tvar. Sú 
tvorené pieskovcami s gu3⁄4ovitou odluè-
nos�ou. Pieskovcové gule vznikli pravde-
podobne poèas tektonického formovania 
fly�ového pásma, no mechanizmus ich 
vzniku nebol dodnes objasnený. Lokalita 
patrí medzi najvýznamnej�ie 
geologicko-morfologické úze-
mia na Slovensku. 

V katastri obce Koròa 
si náv�tevníci mô�u pozrie� 
chránený prírodný výtvor 
� Koròanský ropný prameò.  
Na geologickom podklade 
z naftonosného fly�u tu mo�-
no pozorova� povrchový výver 
ropy a plynov. Výrony metáno-
vých plynov mo�no pozorova� 
aj vo Vojtovských prameòoch 
neïaleko Èadce. 

Turistické trasy na hre-
beòoch Javorníkov sú zaujímavé 

pre náv�tevníkov poèas celého roka. V lete 
lákajú pe�ích turistov i cykloturistov v zi-
me zasa vyznávaèov bielej stopy. V osade 
Papajovci pri obci Makov mô�u náv�tevní-
ci obdivova� jeden z najstar�ích �ijúcich 
stromov na Slovensku. Je to majestátny 
exemplár bresta hrabolistého, ktorého 
vek sa odhaduje na viac ako 400 rokov.     
UBYTOVACIE MO�NOSTI OZ ÈADCA:

Na prvom mieste je potrebné 
spomenú� chaty v O�èadnici, ktoré pre 
svoju polohu predstavujú najväè�ie lá-
kadlo pre turistov. Dedovka bola kom-
pletne zrekon�truovaná a vyhovuje 
po�iadavkám najnároènej�ích klientov. 
Náv�tevníci sa mô�u ubytova� v piatich 
dvoj a trojposte3⁄4ových izbách. Ka�dá izba 
má vlastné sociálne zariadenie. K dispo-
zícii je kompletne vybavená kuchynka 
a spoloèenská miestnos� s krbom. Chaty 
Tichá I. a Tichá II.  sa nachádzajú v lo-
kalite O�èadnica Tichá. Kapacita chát 
je 6 a 8 lô�ok s mo�nos�ou príste3⁄4ky. 
V atraktívnom prostredí Turzovskej vr-
choviny sa turisti mô�u ubytova� v cha-
te Backová. Kapacita chaty je 16 lô�ok 
a okrem kompletného vybavenia je 
k dispozícii aj sauna. Medzi rekreaèné 
objekty so �tandardným vybavením pat-
rí chata v Klubine s kapacitou 14 lô�ok 
a chata Povina poskytujúca ubytovanie 
pre 4 náv�tevníkov. Pre zálesákov, dob-
rodruhov a milovníkov prírody ponúka 
OZ Èadca horské a po3⁄4ovnícke chaty, 
ktorých vybavenie zodpovedá mo�no 
ni��iemu �tandardu, ale je vyvá�ené 
mo�nos�ou pre�i� romantické chvíle v od-
3⁄4ahlých a 3⁄4uïmi málo nav�tevovaných 
konèinách kysuckých hôr.

Ing. Milan La� je SIS na OZ Èadca

z naftonosného fly�u tu mo�-
no pozorova� povrchový výver 
ropy a plynov. Výrony metáno-
vých plynov mo�no pozorova� 
aj vo Vojtovských prameòoch 
neïaleko Èadce. 

Turistické trasy na hre-
beòoch Javorníkov sú zaujímavé 

medzi dolinou 
Chmúra 

Bli��ie informácie o ubytovacích 
mo�nostiach OZ Èadca získate 

na www.lesy.sk (turizmus), na e-mailovej 
adrese chatar.ca@lesy.sk 

alebo na tel.è. 0918 335 067.
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Keï ste pred takmer tromi 
rokmi pri�li, nevidelo sa nám, �e vlaj-
kovú loï slovenského lesníctva pove-
die mu� so srdcom bankára. Príchod 
nelesníka do historickej budovy 
�tátnych lesov sme viacerí pova�o-
vali za krok hranièiaci so stavovskou 
urá�kou. Pravdu povediac urobili ste 
dos� pre to, aby to tak aj vyzeralo. Vá� 
nástup sprevádzali exportné vagóny 
odstavené skôr v politickom, ako 
v kriminálnom �záseku v3⁄4avo� a Va�e 
slová o �trocha kradnúcich a trocha 
po3⁄4ujúcich lesníkoch� taktie� neboli 
ve3⁄4mi láskavé. Na rados� tých, kto-
rým oprávnene patrili, popudili  naj-
mä tých, ktorí  v �ivote neukradli ani 
konár. 

Èas povinných revízií sa v�ak 
skonèil a pri�iel èas práce. Va�e pra-
covné nasadenie  bolo pozoruhodné 
a prinieslo nádej. Nádej, �e �tátne 
lesy mô�u osta� �tátne a zároveò 
dosiahnu� vy��iu trajektóriu spolo-
èenskej prestí�e i ekonomickej pro-
sperity. Naozaj sme to potrebovali, 

veï si do nás udieral pomaly u� ka�-
dý. Po Mo�uchovi - zjednotite3⁄4ovi bola 
preto úloha Vin�a � budovate3⁄4a logic-
ká a potrebná. �koda, �e ste tú výme-
nu vtedy trocha zdramatizovali, èas  
toti� ukázal, �e �ezlo si odovzdávali 
slu�ní 3⁄4udia, ktorým lesnícka histó-
ria prisúdila síce rôzne, no napospol 
potrebné úlohy. 

Podstatné v�ak bolo nieèo 
iné: Ciele, ktoré ste vytýèili a metó-
dy, ktoré ste sa na ich dosiahnutie 
rozhodli pou�i� boli premyslené a vy-
tvárali základ budúceho úspechu. 
Úspechu samozrejme aj  Vá�ho, no 
predov�etkým úspechu �tátnych 
lesov, ktoré po rokoch h3⁄4adania u� 
ve3⁄4mi potrebujú stabilitu a rozvoj. 
Vá� �priamy �ah� na dodávate3⁄4ský 
systém bol dobrým rozhodnutím, 
ktoré má schopnos� zní�i� nákla-
dy a uvo3⁄4ni� lesníkovi ruky pre les. 
S podmienkou, �e prís3⁄4uby mobilov, 
áut a poèítaèov pre personál v no-
vých lesných obvodoch sa dôsledne 
naplnia. Priorita, ktorú ste prisúdi-
li vyznaèeniu �a�by a jej následnej 

�in time� evidencii a� po aktuálne 
výstupy tr�ieb za drevo, bola taktie� 
dobrým krokom. ��astnú ruku ste 
mali aj pri zásadných zmenách �pe-
cializovaných èinností podniku. Bolo 
iste aj mnoho výhrad, i oprávnených, 
ale tak je to v�dy, keï sa kliesni ces-
ta vpred. A tá Va�a tam nepochybne 
smerovala. Dokazovali to nie na�e 
vnútorné pochybnosti, ale slová 
3⁄4udí zvonku. Hoci nám mnohí z nich 
nefandili, v�imli si, �e sa na�e pod-
nikové správanie postupne mení. 
K lep�iemu.  

Nemo�no obís� ani Vá� osob-
ný rozmer, myslím, �e teraz to u� ne-
mô�e vyzera� servilne. Kombinácia 
osobnej charizmy, mana�érskych 
skúseností, kultivovaného prejavu, 
jazykových znalostí a schopnosti 
nielen rozhodova�, ale aj poèúva�, 
dodávala prostredníctvom prvého 
mu�a  slu�ný imid� celému podniku. 
Navy�e sa nám obèas zazdalo, �e sa 
drobná lesnícka �trbina vo Va�om 
bankárskom srdci nádejne zväè�uje. 

Vá� príchod bol spojený aj 
s podporou domáceho drevárskeho  
priemyslu. Neviem nako3⁄4ko ste napl-
nili jeho oèakávania, ale myslím, �e 
ste preò robili na hranici mo�ného 
dos�. Ak ste si v tejto historicky za-
�a�enej sfére dokázali udr�a� zdravý 
nadh3⁄4ad � a mne sa zdá, �e áno -  tak 
to len opä� potvrdzuje Va�e profesio-
nálne i 3⁄4udské kvality.

Vyzeralo to teda celkom ná-
dejne. A� do predvianoèného utorka, 
kedy ste prekvapivo  oznámili svoju 
abdikáciu. Na jednom èloveku, nech 
je to u� ktoko3⁄4vek, podnik �tátnych 
lesov iste nikdy stá� nebude. No 
myslím, �e z poh3⁄4adu tých takmer 
troch rokov ste nemali právo takto sa 
rozhodnú�. Nemám na mysli právo 
pracovné, tam je to urèite v poriad-
ku. Mám na  mysli právo èloveka, 
ktorý vytýèil cestu a o jej správnosti 
aj mnohých presvedèil. Takéto právo 
sa mení na povinnos� � zosta� a do-
konèi�. Alebo aspoò zabojova�. Nesta-
lo sa. A je to �koda nielen pre podnik, 
ale aj pre Vás. Nech sú u� dôvody 
akéko3⁄4vek, paradoxne ste prepásli  
mo�nos� zapísa� sa medzi význam-
ných mu�ov slovenského lesníctva. 

Asi tá �trbina predsa len ne-
bola dos� ve3⁄4ká.   

Prečo mám
rád les

Karolovi Vinšovi

veï si do nás udieral pomaly u� ka�-

s podporou domáceho drevárskeho  
priemyslu. Neviem nako3⁄4ko ste napl-
nili jeho oèakávania, ale myslím, �e 
ste preò robili na hranici mo�ného 

Poznámka

Ján MIÈOVSKÝ

Preèo máte rád les?
Ve3⁄4mi rád sa dívam na lesy. 

Tam, kde bývame, je pred domom 
krásna hora. Stále sa v�ak obávam, 
�e tam vyrastie nejaké sídlisko. Ten 
poh3⁄4ad je uchvacujúci, v ka�dom 
roènom období iný. Ale �e by som 
bol vá�nivý turista a trávil dovolen-
ku chodením po horách, to sa nedá 
poveda�.

Máte svoje ob3⁄4úbené miesto 
na Slovensku?

To je úplne jedno, dôle�ité je, 
akí sú tam 3⁄4udia. Ale najrad�ej som 
doma na záhradke. S de�mi a rodi-
nou.   

Kde trávite víkendy, dovo-
lenky?

Máme to ��astie, �e máme 
ved3⁄4a ná�ho domu záhradu, preto 
víkendy trávime najèastej�ie tam. 
Na dovolenky chodíme v�elikade 
po Slovensku. Tu je krásne. Tatry 
sú nádherné, stredné Slovensko 
je krásne, jaskyne, hrady a zámky. 
Ve3⁄4mi rád spomínam na to, keï som 
bol malý, starí rodièia ma zobrali 
na výlet po Slovensku a ukazovali mi 
hrady a zámky. U� teraz sa te�ím, �e 
keï deti podrastú, urobím im takúto 
exkurziu aj ja. 

MARO� KRAMÁR
herec

exkurziu aj ja. 

�
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Dáva sa Vám na známos� � pred-
pokladám ako obèanom SR - �e pod 
è. 419/2005 Z. z. vyhlásila NR SR úplné 
znenie zákona è. 40/1993 Z. z. o �tát-
nom obèianstve Slovenskej republiky, 
ktorý upravuje podmienky na nadobú-
danie a stratu �tátneho obèianstva SR 
(k èl. 5 Ústavy SR). Úèinnos� nadobudla 
od 20. 9. 2005.

Nariadením è. 428/2005 Z. z.  
s úèinnos�ou od 1. 10. 2005 ustanovila 
vláda SR vý�ku minimálnej mzdy na :
- 39,70 Sk za ka�dú zamestnancom od-
pracovanú hodinu,
- 6.900,- Sk za mesiac pre zamestnanca 
odmeòovaného mesaènou mzdou, a sú-
èasne ním zru�ila svoje doteraz platné 
nariadenie è. 525/2004 Z. z..

M�P SR vyhlá�kou è. 433/2005 
Z. z. ustanovilo s úèinnos�ou od 1. 11. 
2005 podrobnosti o vyu�ívaní hydroe-
nergetického potenciálu vodných tokov. 

Ako správcu lesného majetku 
�tátu sa nás to síce pod3⁄4a §61 odst. 
1 zákona è. 543/2002 Z. z. o ochra-
ne prírody a krajiny ,,netýka� (?), ale 
v zmysle ustanovení jeho odst. 11 vláda 
SR svojím nariadením 438/2005 Z. z. 
ustanovila podrobnosti obsahu �ia-
dosti o úhradu náhrady za obmedzenie 
be�ného obhospodarovania pozemku 
a spôsobe výpoètu náhrady. 

Aj ïal�ie �tyri predpisy sú 
z dielne M�P SR, vyhlá�ka 451/2005 
Z. z. mení a dopåòa vyhl. è. 489/2002 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o prevencii zá-
va�ných priemyselných havárií, vyhl. 
è. 452/2005 Z. z. mení a dopåòa vyhl. 
è. 490/2002 Z.z. o bezpeènostnej sprá-
ve a o havarijnom pláne. 

Vyhlá�ka M�P SR è. 457/2005 
Z. z. ustanovuje podrobnosti o nále�i-
tostiach manipulaèného poriadku vod-
nej stavby a jeho vyhl. 458/2005 Z. z. 
sa ustanovujú podrobnosti o výkone 
odborného technicko � bezpeènost-
ného doh3⁄4adu nad vodnými stavbami 
a o výkone technicko � bezpeènostného 
dozoru. 

Pod è. 459/2005 Z. z. bolo 
v Zbierke zákonov vyhlásené úplné 
znenie zákona è.580/2004 Z. z. o zdra-
votnom poistení a o znení a doplnení 
zákona è. 95/2002 Z. z. o pois�ovníctve. 

Ústavným zákonom è. 463/
2005 Z. z. sa s úèinnos�ou od 1. 1. 
2006 doplòujú a upravujú predo-
v�etkým ustanovenia èl. 60 Ústavy SR 
( zákon è. 460/1992 Zb. v znení zmien 
a doplnkov), ako aj ustanovenia jej 
èl. 103, 126 a 130. 

S úèinnos�ou od 1. 11. 2005 
bol zákonom è. 465/2005 Z. z. zmene-
ný a doplnený zákon è. 377/2004 Z. z. 
o ochrane nefajèiarov a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov. 
S tým istým dòom  úèinnosti 

bol zmenený a doplnený aj bytový zá-
kon è. 182/1993 Z. z. (§10 odst. 1 a nový 
§32 b).

A keï�e nám neslobodno za-
búda� ani na veci posledné, dávam 
verejnosti do pozornosti (nech mi je 
to odpustené) nový zákon è. 470/2005 
Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplne-
ní �ivnostenského zákona. 

Èítanie to nie je veru príjemné...
Dòa 1. 1. 2006 nadobudli úèin-

nos� dva celkom nové zákony, zákon 
o súkromnej bezpeènosti è. 473/2005 
Z. z. a zákon è. 474/2005 Z. z. o Slová-
koch �ijúcich v zahranièí a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ,,zaují-
mavým� citovaním je zákon è. 475/2005 
Z.z. o výkone trestu odòatia slobody...

U� 1. 11. 2005 v�ak nadobudla 
úèinnos� pomerne rozsiahla novela 
Stavebného zákona, v Zbierke  zákonov 
� èiastka 193 uverejnená ako zákon 
è. 479/2005 Z. z..

No a napokon upozoròujem 
na to, �e 1. 1. 2006 nadobudla úèinnos� 
vyhl. MZ SR è. 501/2005 o liekovej kni�-
ke pacienta. 

JUDr. Milan Vanèo 

Ján Hoffmann, Katarína Chválová, 
Eva Palátová

LESNÉ SEMENÁRSTVO 
NA SLOVENSKU

O malý vianoèný darèek pre 
lesnícku verejnos� na Slovensku sa 
postaral kolektív autorov Ing. Ján 
Hoffmann, CSc., Ing. Katarína Chvá-
lová a RNDr. Ing. Eva Palátová, PhD., 
ktorí v predvianoènom èase uviedli 
na kni�ný trh publikáciu �Lesné se-
menárstvo na Slovensku�. Krst knihy 
prebehol 8. decembra v priestoroch 
Ministerstva pôdohospodárstva SR 
a vzápätí bola znaèná èas� nákladu 
rozdistribuovaná na OZ ná�ho pod-
niku, aby sa s òou mohli oboznámi� 
v�etci zainteresovaní pracovníci tak 
ústredí OZ ako aj vonkaj�ej prevádz-
ky. Kniha je rozdelená do troch èastí. 
V prvej z nich sú struène uvedené 
základy biológie semien lesných dre-
vín a technológie na spracovanie se-
mennej suroviny, skladovania osiva 
a jeho predsejbovej prípravy. Obsa-

hovo najrozsiahlej�ia druhá èas� sa 
venuje �peciálnemu semenárstvu 
na�ich stromových ako aj krovitých 
druhov drevín. Podrobný popis kve-
tov, plodov, semien a vzchádzajúcich 
semenáèikov je doplnený kvalitnými 
farebnými fotografiami, umo�òujú-
cimi ich jednoznaènú identifikáciu. 
Tretia èas� je zameraná na preh3⁄4ady 
odborných termínov a odporúèanej li-
teratúry. Publikácia je predov�etkým 
výsledkom nieko3⁄4koroènej trpezlivej 
práce Ing. Hoffmanna, ktorý òou 
zavà�il svoju bohatú a úspe�nú pro-
fesionálnu dráhu na poli lesného 
semenárstva a to vo sfére výskumu, 
poradenstva a tvorby príslu�nej legis-
latívy. Svojou obsahovou �truktúrou 
a dizajnom nadväzuje na predo�lé 
publikácie kolektívu autorov z LVÚ 
Zvolen venované problematike ochra-
ny lesa a stáva sa tak svojim spô-
sobom i výzvou pre ïal�ích autorov 
roz�íri� túto sériu o ïal�ie zaujímavé 
témy ná�ho lesníctva.
Ing. Rudolf Bruchánik, PhD. je �pe-

cialista na Odbore usmeròovania 
lesníckych èinností, GR LSR �.p.

DO VAŠEJ KNIŽNICE
Rudolf BRUCHÁNIK

Právne okienko
Milan VANÈO

�
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12. European Forester´s Oriente-
ering Championship � EFOL 2005 / Maj-
strovstvá Európy lesníkov v orientácii /  
sa uskutoènili v dòoch 11.-16. júla 2005 
v Loty�sku - Latvija. Lesy v Loty�sku za-
berajú 2,85 mil. ha, èo predstavuje 45% 
lesnatos� krajiny. Z celkovej výmery le-
sov tvoria 50% �tátne lesy, 47% súkrom-
né, 2% spoloèenstevné a 1% �kolské lesy. 
Drevinové zastúpenie je nasledovné: 49% 
borovica, 24% breza, 22% jed3⁄4a a 6% jel�a. 
Roèný prírastok èiní 7 mil. m3 a �a�í sa 
5 mil. m3. Hlavným organizátorom akcie 
12. EFOL boli �tátne lesy Loty�ska �Latvi-
jas valsts me�i�, akciová spoloènos�, kto-
rá bola zalo�ená v roku 1999. 12. EFOL, 
toto u� tradièné stretnutie európskych 
lesníkov v teréne, sa uskutoènilo v re-
gióne Kurzeme pri prístavnom meste 
Ventspils, s organizaèným centrom v prí-
morskom Plejuras kempings  s bohatým 
programom doprovodných akcií, ktorý 
sa zaèal odborným seminárom �Fo-
resters informations exchange meeting� 
v priestoroch univerzity Ventspils. 

Na seminár naväzoval team le-
aders meeting na ktorom boli aj vo3⁄4by 
medzinárodnej jury, pre v�etky tri nastá-
vajúce �portové sú�a�né disciplíny v rám-
ci 12.EFOL, ktoré priniesli nasledovný 
výsledok : predsedom jury sa stal Juraj 
Prékop � Slovensko a ïal�ími èlenmi In-
gvald Pedersen � Nórsko, Cser Borbála 
� Maïarsko a Ton de Van z Holandska.

Výsledky v prvej sú�a�nej disciplí-
ne 12. EFOL v parkovej orientácii � orien-
taènom �printe, ktorý bol vo Ventspils. 
Miestom sú�a�í bol �ir�í areál Plejuras 
kempingu, prilahlého Múzea v prírode 
� rozsiahleho skanzenu a morského po-
bre�ia, plá�e s poèetnými dunami. Sú�a�-
ná mapa Plejuras kempings, M=1: 5 000, 
E= 2,5m:

Dosiahnuté výsledky v ïal�ej dis-
ciplíne, orientácii na klasických tratiach 
v lesných porastoch, v disciplíne middle, 
miestom sú�a�í bolo Jaunupe, cca 1 
hodinu cesty autom z centra 12. EFOL.  
Lesné porasty, na ve3⁄4mi variabilných 
jemných terénnych tvaroch, na prímor-
ských piesoèných dunách s hustou ih-
liènatou výsadbou a miestami pokrytou 
s brezovými hájikmi alebo hustou koso-
drevinou. Mapa Jaunupe  M=1: 10 000, 
E=2,5m:

Na konferencii International 
committee EFOL, ktorá mala vo svojom 
programe aj vo3⁄4by predstavenstva, boli 
do svojich funkcií väè�inou znovu po-
tvrdení staronoví skúsení a osvedèení 
zástupcovia z jednotlivých krajín: prezi-
dentom sa stal Leif Stromquist - �vedsko, 
èlenmi správnej rady: Martins Gaigals 
� Loty�sko, Ferenc Gerely � Maïarsko 
a Juraj Prékop � Slovensko, audítorom 
Erik Haugen � Nórsko a administráto-
rom sa stala pani Kai Kraus z Estónska.

Výsledky posledných sú�a-
�í 12. EFOL, trojèlenných národných 
�tafiet, v disciplíne relay. Sú�a�e boli 
v priestoroch bývalého vojenského 
areálu a terénu cvièi��a pobre�ných 
sovietských vojsk a ich prímorských vo-
jenských základní striedajúci sa so syp-
kými piesoènatými prímorskými dunami 
a ve3⁄4kým mno�stvom terénnych mikro-
detailí. Mapa M=1:10 000, E=2,5m:

EFOL 2005 EFOL 2005 
- päť medailí pre Slovensko

Juraj PRÉKOP

D 21- :

1. Lina Persson Sweden 13:38

 2. Dace Gaigala Latvia 14:37

3. Edita Kamiskaite Lithuania 15:24

4. Marta Prékopová
SLS ZVTS 
Zvolen Slovakia

15:33

D 50- : 

1. Sidsel Storihle Norway 14:46

2. Anne Pesti Estonia 15:56

3. Heli Paasma Estonia 20:12

6. Vlasta Bradovková LVÚ Zvolen VS 
Ko�ice Slovakia

24:55

D �18 :

1. Erika Hlaváèiková UPS Hrocho� 
Slovakia

10:16

2. Anna Brälite Latvia 11:15

3. Dóra Perényi Hungary 13:12

DB :

1. Ance Dinsberga Latvia 15:34

2. Violeta Zake Latvia 16:49

3. Jana Prékopová SLS ZVTS 
Zvolen Slovakia

17:03

M 21-:

1. Elis Bengtsson Sweden 14:46

2. Hakan Svensson Sweden 14:54

3. Audrius Smilgius Lithuania 15:26

15. Peter Bohu�  SA�P CRR 
Ko�ice Slovakia

17:52

 32. Vladimír �ebeò LVÚ Zvolen 
Slovakia

22:31

M 40- :

1. Markus Blaschke Germany 14:01

2. Jarmo Reiman Finland 14:17

3. Hannu Ojala Finland 14:26

6. Eduard Apfel ML Banská By-
strica Slovakia

15:08

M 50- :

1. Andris Kosmaèevs Latvia 11:54

2. Ilmärs Purvin� Latvia 12:55

3. Hans Jessen Denmark 13:14

18. Anton Onder SVP OZ Ko�ice 
Slovakia

19:35

M 55- : 

1. Koit Paasma Estonia 11:36

2. Zoltán Boro� Hungary 11:37

3. Arve Smestad Norway 12:01

14. Juraj Prékop LVÚ Zvolen 
Slovakia

15:46

M �18 :

1. Ingars Dude Latvia 13:02

2. Mätin� Taube Latvia 13:13

3. Damian Rutkowski Poland 14:16

7. Karol Èikel SL� Bamská 
�tiavnica Slo-
vakia

31:57

M �16 :

1. Kärlis Di�lers Latvia 8:42

2. Roberts Krastin� Latvia 9:23

3. Dominik Onder SVP OZ Ko�ice 
Slovakia

9:51

D 21- :

1. Lina Persson Sweden 52:25

2. Marie Andersson Sweden 66:12

3. Dace Gaigala Latvia 68:22

10. Marta Prékopová SLS ZVTS 
Zvolen Slovakia

86:13

D 50- :

1. Anne Pesti, Estonia 57:05

2. Sidsel Storihle Norway 70:43

3. Heli Paasma Estonia 72:48

5. Vlasta Bradovková LVÚ Zvolen VS 
Ko�ice Slovakia

82:58

D �18 : 

1. Liina Käärst Estonia 41:42

2. Anna Brälite Latvia 42:00

3. Liisi Reitalu Estonia 46:44

4. Erika Hlaváèiková UPS Hrocho� 
Slovakia

47:13

DB : 

1. Jana Prékopová SLS ZVTS 
Zvolen Slovakia

52:06

2. Violete Zake Latvia 80:31

3. Suzanne Bikker Netherlands 86:17

M 21- :

1. Hakan Svensson Sweden 61:28

2. Elis Bengtsson Sweden 62:59

3. Audrius Smilgius Lithuania 65:54

17. Peter Bohu� SA�P CRR 
Ko�ice Slovakia

101:14

30. Vladimír �ebeò LVÚ Zvolen 
Slovakia

127:22

M 40- :

1. Jarmo Reiman Finland 45:47

2. Markus Blaschke Germany 55:11

3 Raimo Itkonen Finland 58:39

4. Eduard Apfel ML Banská By-
strica Slovakia

60:26

M 50- : 

1. Goran Svensson Sweden 48:32

2. Nils-Erik Bossel Sweden 51:45

3. Willy Olsson Sweden 52:01

16. Anton Onder SVP OZ Ko�ice 
Slovakia

83:05

M 55- :

1. Knut Skjeseth Norway 44:01

2. Arve Smestad Norway 46:03

 3. Jänis Biezis Latvia 49:24

21. Juraj Prékop LVÚ Zvolen 
Slovakia

110:29

M �18 : 

1. Märtin� Taube Latvia 48:30

2. Ingars Dude Latvia 52:57

 3. Even Toomas Estonia 53:13

7. Karol Èikel SL� Banská 
�tiavnica 
Slovakia

81:06

21- :

1. Lithuania 126:47

2. Estonia 131:17

3. Finland 141:09

8. Slovakia

P. Bohu� 52:46

V. �ebeò 75:10

M. Prékopová 57:40 185:36

do 18 :

1. Estonia 147:29

2. Slovakia

E. Hlaváèiková 48:37

D. Onder 50:48

K. Èikel 101:33 200:58

Ing. 
J. Prékop, 

LVÚ Zvolen

Kontakt: prekop@fris.sk, è.t. 045-5314140,

EFOL 2005 EFOL 2005 
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Japonský vedec U�imi Sako sa dlhodobo 
venuje výskumu inteligencie veveríc. Odhalil 
zaujímavé a dosia3⁄4 neznáme schopnosti týchto 
drobných zvieratiek. Po nieko3⁄4kých mesiacoch 

tréningu dokázal nauèi� veverièku menom Kiki zaobchádza� s fotoapará-
tom a diktafónom. Celý výskumný program, �tedro dotovaný japonskou 
vládou, bol v�ak zru�ený po tom, ako Kiki vyfotografovala istého ministra 
japonskej vlády pri prechádzke parkom so svojou asistentkou.

Rubriku pripravuje: Ferko Tárajko

UUvUvU evev ríte ?? venuje výskumu inteligencie veveríc. Odhalil 
zaujímavé a dosia3⁄4 neznáme schopnosti týchto 
drobných zvieratiek. Po nieko3⁄4kých mesiacoch 

tréningu dokázal nauèi� veverièku menom Kiki zaobchádza� s fotoapará-

UUvevev ríte ?

Pa3⁄4ko dostal bitku,
preto�e ho otec

prichytil pri fajèení.
�Tak u� neplaè! 

Vari to tak bolelo?�
(Odpoveï tvorí tajnièku)

Skupina turistov debatuje 
s baèom Janom. Pýtajú sa ho:
- Baèa, tie ovce celý deò iba 
�erú?
- Veru celý deò, nemajú niè 
in�uo na robote. 
- A ko3⁄4ko toho zo�erú? V�etky 
rovnako? 
- No rovnako nie. Tie biele 
zo�erú toho raz to3⁄4ko èo tie 
èierne. 
- Ale, baèa, to predsa nie je 
mo�né! 
- Èobi nebolo! Tich bielich 
mam dvesto a tich èiernich 
iba sto...

Pýta sa baèa Jano honel-
níka Pala:
- Oèúvaj mi ti, Pa3⁄4o? Kebi si 
stretou v 3⁄4ese meïveïa, èo bi 
si robiv?
- No, èo�e bi som robiv? - od-
vetí Palo - Pu�kou bi som ho 
zastreliu!
- A kebi si òemau pu�ku?
- Tak bi som mu vala�kou hla-
vu od�au!
- Á kebi si òemau vala�ku?
- A3⁄4e, baèa, ja v�di mám va-
la�ku!
- Nó, dajme tomu, kebi si si ju 
v ko3⁄4ibe zabudou...
- Tak bi som na strom vilie-
zou!
- A kebi tam nebolo stromu?
- Ako�e, baèa v 3⁄4ese nieto stro-
mu?
- Veru! Takí je to les v ktorom 
nieto stromu!
- Tak bi som utiekou...
- A3⁄4e medveï ríchlej�ie be�í 
ako ty! Dohoní �a a zo�erie...
- ... ale ja bi som skoèiv do ja-
zera!
- ...éj, a3⁄4e tam nieto jazera...
- Oèúvajte, baèa! Na èej ste vi 
strane?!! Na mojej, a3⁄4ebo me-
ïveïovej??..

RUBRIKU PRIPRAVUJEME V SPOLUPRÁCI S POŠTOVÝM MÚZEOM V BANSKEJ BYSTRICI

Vylú�tenú tajnièku po�lite na adresu redakcie Lesníka. Vy�rebovaného 
lú�tite3⁄4a odmeníme knihou z produkcie vydavate3⁄4stva IKAR.

�
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Poľovnícky receptár
Svokrin bor�è alebo granát v chlieve a v záhrade

SUROVINY:       
3⁄4 kg hovädziny (polievková, alebo močing), 3⁄4 kg bravčové (plece, alebo koleno), 1 kg     cvikla, 3⁄4 kg mrkva, 1⁄2 kg 
petržlen, 1⁄2 kg kaleráb, 200 g zeler, 1 väčšia cibuľa, 2 strúčiky cesnaku, 1⁄2 kg  kapusty, 3⁄4 kg zemiaky, soľ, 1⁄4 kg 
fazule (radšej väčšia), troška vegety, rasca, čierne korenie

POSTUP: Mäso opláchneme a dáme do hrnca s vodou variť. Keď sa vytvorí pena , zoberieme ju sitkom, znížime 
plameň a pridáme fazuľu a soľ.( Každý kuchár vie že predtým sa fazuľa namočí.)  Medzitým očistíme a nastrúhame na väčšie 
rezance všetku koreňovú zeleninu a polovicu cvikle.

Druhú polovicu cvikle očistíme, nastrúhame, dáme do čistého hrnca, zalejeme vodou (cca 1 l) a pridáme 2 lyžice 
octu. Dáme variť pod bod varu, keď „hodí“ 2-3 bubliny, odstavíme.  Potrebujeme fi alovú vodu pre farbu – nakoniec.

Do veľkého hrnca s mäsom cca po 1-1 a pol hodine pridáme  nakrájanú koreňovú zeleninu a cviklu (môžeme pridať 
aj cviklu, ktorú sme už uvarili). Mäso a koreňová zelenina sa stále varí na miernom plameni, pridáme cibuľu (môžeme ju 
pokrájať), vegetu, rascu, korenie, cesnak. Medzitým si pripravíme kapustu – očistíme a pokrájame ju na kocky. Zemiaky očistíme 
a tiež pokrájame na kocky. Uvarené mäso vyberieme, odblaníme a pokrájame na kocky, tie dáme naspäť do hrnca, pridáme 
pripravené zemiaky a kapustu - necháme variť kým sú nie mäkké - zemiaky aj kapusta. Keď je všetko uvarené, boršč odstavíme, 
nalejeme fi alovú vodu z cvikle, premiešame a ochutnáme – ak treba pridáme soľ. Necháme vychladnúť. Takto pripravený boršč 
vydrží v chladničke 3 – 4 dni (pokiaľ sa hneď nezje). Pred podávaním zohrejeme potrebné množstvo, ktoré sa v ten deň zje, 
pridáme kyslú smotanu - jednu polievkovú lyžicu na jeden tanier. 

Na záver vysvetlenie:
Prečo má táto špecialita názov Svokrin boršč? Lebo túto fantastickú pochutinu som prvýkrát jedol u nej. A prečo granát 
v chlieve a v záhrade? Nuž pozrite si zoznam potrebných surovín.

Dobrú chuť čitateľom Lesníka želá
Ing. Ľuboš Uhrin z OZ Slovenská Ľupča

Autor výtvarného návrhu: 
Vladimír Máchaj, akad. maliar
Rytina známok: 
Rudolf Cigánik, akad. maliar

Tlaèiareò: 
Po�tovní tiskárna cenin, a. s. 
Praha

Technika tlaèe:                   
oce3⁄4otlaè z plochých platní

Náklad známok: po 135 000 ks 

Autor motívu na FDC: 
Vladimír Máchaj, akad. maliar
Rytina FDC: 
Rudolf Cigánik, akad. maliar
Návrh na peèiatku: 
Karol Félix, akad. maliar

Tlaèiareò FDC: 
TAB, s.r.o. Bratislava

Technika tlaèe FDC: 
oce3⁄4otlaè z plochých platní

Náklad FDC: po 6 000 ks

Filatelistické okienko
RUBRIKU PRIPRAVUJEME V SPOLUPRÁCI S POŠTOVÝM MÚZEOM V BANSKEJ BYSTRICI

2003
OCHRANA PRÍRODY
Európska maèka divá
25. 6. 2003

Tlaèiareò: 
Po�tovní tiskárna cenin, a. s. 
Praha

Technika tlaèe:
oce3⁄4otlaè z plochých platní

Náklad známok: po 
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2. Pozná� ihliènaté stromy a ich �i�ky? Spoj èiarou obrázok 

stromu s obrázkom �i�ky. 

1. Hádanka 
Toto zviera je typický zimný sedmospáè. Prespí 9 a� 10 
mesiacov v roku. Je ve3⁄4ké asi ako zajac. Telo má pokryté 
sivohnedou srs�ou. �ije vysoko v horách. V lete, len èo 
sa rozvidní, vychádza zo svojej nory, posadí sa na zadné 
nohy a spása trávu. Stále sa obzerá na v�etky strany 
a len èo zbadá nieèo podozrivé, hlasno zapíska, èím varuje 
svojich druhov. Koncom leta si vyhrabe priestranný zimný 
brloh pre celú rodinu. U� koncom augusta zaèína obhrýza� trávu, 
su�i� ju a nosi� v pysku do brloha. Suchá tráva mu slú�i ako le�ovisko. 
Pred ulo�ením sa na zimný spánok zapcháva chodbu do brloha zeminou a trávou.

Ako sa volá toto zvieratko? Skús ho nakresli�!  

 Za správne odpovede posielam odmenu ADAMOVI RYBÁRIKOVI z Rajeckej Lesnej.
Moja adresa je: Veverièka Ry�ka, LESY SR, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.

 
Te�ím sa na vás nabudúce. Dovtedy ahoj!

Ahoj kamaráti,
po�lite mi správne
odpovede. Jedného 
rie�ite3⁄4a odmením 

darèekom.

4. Vystrihni a poskladaj obrázok.

ggggggggggg

hhhh

gg
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3. Nájdi 10 odli�ností.
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� i v o t n é   j u b i l e á 

50 rokov  
Ing. Fi3⁄4o Pavol � nar. 12. 1. 1956, OLH, LS Èervená Skala � OZ Beòu�

Chlpáò Jozef � nar. 3. 1. 1956, OLH, LS Ladzany � OZ Krupina
Fabrici Ján � nar. 5. 1. 1956, lesník, LS Margecany � OZ Ko�ice                                    

Koèi�ová Anna � nar. 21. 1. 1956, fakturantka � OZ Vranov nad Top3⁄4ou 

  
60 rokov 

Vinarèík Ján � nar. 30. 1. 1946, referent správy LPF � OZ Rimavská Sobota
Gimera Vincent � nar. 1. 1. 1946, OLH, LS Svinica � OZ Ko�ice 
Maxin Ján � nar. 15. 1. 1946, lesník, LS Zborov � OZ Bardejov

Spi�ák Jaroslav � nar. 1. 12. 1945, lesník, LS Muráò � OZ Revúca   

O d c h o d    d o    s t a r o b n é h o    d ô c h o d k u 
Sviatkovský Jozef � nar. 4. 11. 1944, technik, LS Malcov � OZ Bardejov 

Palocsányi Imrich � nar. 8. 12. 1944, vedúci Hospodárskeho dvora Dob�iná, SCHK Dob�iná � OZ Revúca

O d c h o d    d o    p r e d è a s n é h o    d ô c h o d k u
Ing. Liptaj Tibor � nar. 1. 4. 1945, pestovate3⁄4, LS Partizánske � OZ Prievidza  

Ing. Matej Milan � nar. 26. 4. 1945, referent TPV � OZ Rimavská Sobota
Vojtas Milan � nar. 16. 7. 1945, referent PaM � OZ Rimavská Sobota 

                     Ing. Helena Turská

J a n u á r     2 0 0 5 
� i v o t n é   j u b i l e á 

Životné jubileá

Zomrel univerzitný profesor Ladislav �om�ák
     Dòa 2. 12. 2005  nás náhle opustil kolega, uèite3⁄4, priate3⁄4 lesníkov a po3⁄4ovníkov Prof. RNDr. Ladislav �om�ák, DrSc. 
Odi�iel náhle, v plnom pracovnom nasadení. Do posledných chví3⁄4 stál za katedrou, posledné stránky popísané jeho 
úh3⁄4adným rukopisom sú datované necelý tý�deò pred jeho smr�ou.  Zomrel postojaèky v plnom pracovnom nasadení. 
Zomrel tak, ako �il.
       Ako vysoko�kolský uèite3⁄4 bol profesor �om�ák v�dy uznávaný ako vynikajúci pedagóg a kolega.  Nezabudnute3⁄4né sú 
jeho predná�ky zamerané na geobotaniku a odvodené vedné disciplíny. Poèas svojho pedagogického pôsobenia vychoval 
asi dve stovky diplomatov a desiatky kandidátov vied, ale svojimi predná�kami a láskavými radami ovplyvnil tie� v�etkých 
ostatných �tudentov, ktorí s ním  v prostredí Univerzity Komenského pri�li do kontaktu.
Bol èlenom viacerých komisií pre ude3⁄4ovanie vedeckých a pedagogických hodností, koordinátorom vedeckých úloh 
základného výskumu ako i garantom vedeckých projektov VEGA.
       Okrem bohatého pedagogického pôsobenia má za sebou profesor �om�ák tie� ve3⁄4mi plodný vedecký �ivot. Zanechal 
nám mno�stvo monografií a vedeckých èlánkov v domácich a zahranièných èasopisoch a zborníkoch. Z mno�stva 
výskumných tém mo�no menova� fytocenologický výskum aluviálnych území Slovenska dotknutých melioráciami, 
syntaxonomickú charakteristiku lúk a pasienkov horských oblastí Západných Karpát, syntaxonómiu mokraïných jel�ín 
Slovenska, vegetaènú mapu ve3⁄4kej mierky lesov TANAP-u,  výskum ohrozených a miznúcich rastlín ní�in a pahorkatín 
Slovenska, syntaxonómiu mezofilných buèín Západných Karpát, spracovanie a charakteristiku jed3⁄4ových spoloèenstiev 
Slovenska, determináciu fytocenologických jednotiek jed3⁄4ových a jed3⁄4ovo-smrekových lesov Slovenska, spracovanie 
nieko3⁄4kých listov Geobotanickej mapy Slovenska, spracovanie rastlinných spoloèenstiev Slovenského krasu, príèiny 
hromadného hynutia smrekových lesov Slovenska, výskum akumulácie kovov lesnými drevinami na imisne za�a�ených 
pôdach, návrh pralesov Slovenska do Svetového dedièstva.
        Okrem èisto vedeckých tém si profesor �om�ák uchovával napojenie na prax  a výsledky svojej vedeckej práce uplatnil 
napríklad pri vypracovaní biologických podkladov pre �tátnu správu pred výstavbou Vodného diela Wolsfthal, vypracovaní 
botanicko-lesníckych podkladov pred výstavbou Vodného diela  Gabèíkovo-Nagymaros. Podie3⁄4al  sa ako èlen skupiny 
slovenských expertov na vyhodnotení dopadu sústavy vodných diel Gabèíkovo--Nagymaros na rastlinstvo a lu�né lesy 
Dunaja, stanovení parametrov turistickej únosnosti  na ekosystémy Vysokých Tatier, vypracovaní návrhov a legislatívnych 
opatrení na �tátne prírodné rezervácie Slovenska. Bol tie� èlenom kolektívu pre spracovanie územnej rajonizácie 
Biosferickej rezervácie Slovenský kras a TANAP a podie3⁄4al sa na návrhoch na sanáciu skládok rôznych lokalít Slovenska. 
Vïaka lesníckemu a prírodovedeckému vzdelaniu úspe�ne dokázal skåbi� tieto disciplíny a bol akceptovaným odborníkom 
v �irokej vedeckej a výrobnej obci, od jednoduchých lesníkov, odborníkov lesných správ, 
Lesníckej fakulty Technickej Univerzity vo Zvolene a� po botanikov na Slovensku, v Èechách i v zahranièí. Jeho dôstojný 
zjav kme�a v lesníckej uniforme vzbudzoval úctu a sympatie v�ade, kde sa objavil.

       Èes� jeho pamiatke.
                                                                            Kolektív OZ Palárikovo

Opustili nás
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